undan

Sahibini Buldu
Gönüllü olmak
özgüven
kazandırır

GENÇLER, DEPREMZEDELER
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içindekiler
10 yıldır yayın hayatında olan YAPRAK
Dergisi’ni Yüksekokulumuz Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Programı
öğrencileri ile Grafik
Tasarımı Programı öğrencileri büyük bir heyecanla hazırlıyor.
Yaşar Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu
Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Öğretim Üyesi Merba Tat
Yazı İşleri Sorumlusu
Dr. Öğrt. Üyesi
İrem Tükel Paker
Yayın Danışmanı

Öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarmasını sağlayan Dergimize
biz Hocalar da, amatör ruhumuzu kaybetmeden
aynı heyecanla katkı koyuyoruz.
Yayınımızda; Yüksekokulumuz ve Üniversitemiz
hakkında haberler, mesleki haberler, kültür-sanat haberleri, spor haberleri, sağlık ve kişisel
gelişim alanlarında yazılara yer vererek hem bu
konulardaki gündemin nabzını tutuyor hem de
okuyucularımızın ilgisini çekecek içerikler sunuyoruz.

Kapak Tasarım

Her sayıda farklı içerikleri okuyucumuzla buluşturduğumuz Dergimizin 21. Sayısında yine
birçok ilgi çekici başlığa yer verdik. 2021’de bizi
bekleyen teknolojik gelişmeler, pandemide su sıkıntısı, depremde hayat üçgeni, küresel ısınma,
sıra dışı iş görüşmeleri konularında yazılar; Yüksekokulumuz ve Üniversitemizde gerçekleşen etkinliklerden haberler; tiyatro, resim sanatı, müzik, spor, sosyal sorumluluk, çevrimiçi eğitim ve
geleceği konularında gerçekleştirdiğimiz röportajlar bu sayımızda sizlerle buluşacak içerikler
arasında…

Künye/İçindekiler Sayfası

Dergimizin 21. Sayısını keyifle okumanız dileğiyle…

Selim Türsen

Görsel Yönetmen

Öğrt. Gör. Korkut Ünal

Öğrt. Gör. A. Tansel Özalp
Katkıda Bulunanlar
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Koordinatörlüğü
Melih Girgin
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Ordinaryus Prof. Dr.

Niyazi Serdar Sarıçiftçi

“Selçuk Yaşar Ödülü”nün
sahibi oldu
Selçuk Yaşar’ın vizyonunu

geleceğe taşıma amacıyla
düzenlenen Selçuk Yaşar
Ödülü’nün bu yılki
sahibi,  Johannes Kepler
Üniversitesi Fizikokimya Kürsü
ve Enstitüsü Başkanı olan, temiz
enerji konusundaki çalışmalarıyla
tanınan; plastik organik güneş
pilleri konusundaki çalışmasıyla
dünyadaki ilk patent ve yayına
sahip Ord. Prof. Dr. Niyazi
Serdar Sarıçiftçi oldu.
Yaşar Üniversitesi ile Selçuk
Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı
işbirliğinde toplumsal faydayı ve
geleceğin Türkiye’sini hedefleyen
cesur insanların çalışmalarını
kutlamak ve başarılarını tüm
Türkiye’ye duyurmak amacıyla
hayata geçirilen Selçuk Yaşar
Ödül Töreni, 25 Kasım 2020
tarihinde, pandemi önlemleri
çerçevesinde çevrim içi olarak
gerçekleştirildi. Törenin bu yılki
teması “Bilim” olarak belirlendi.
Hoşgeldiniz konuşmasıyla
başlayan Tören, Yaşar

Üniversitesi Senfoni Orkestrası
Müzik Dinletisi ile devam
etti. ‘Selçuk Yaşar Belgeseli’
gösteriminin ardından Ord. Prof.
Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi’ye
Ödülü takdim edildi.

Piazzola’nın Oblivion Eseri
icra edildi
Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Müzik Dinletisi’nde
Öğretim Görevlisi Dr. Esra Mamaç ve Öğretim Görevlisi Serdar
Mamaç Astor Piazzola’nın ‘Oblivion’ adlı eserini icra ettiler.
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“Başarıları tüm Türkiye’ye
duyurmayı hedefliyoruz”

“Yasar Üniversitesi zirveye
çıksın istedim”
Dinletinin ardından Selçuk Yaşar’ın Belgesel gösterimi sunuldu. Belgesel’de Selçuk Yaşar’ın
hayatı, girişimleri, tavsiyeleri ve
hizmetlerine yer verildi. Selçuk
Yaşar, sevginin ve çalışkanlığın
önemini vurguladığı Belgesel’de,
“Çalışkan olmak lazım, dürüst
olmak lazım, işi sevmek lazım,
işi sevmezsen başarılı olamazsın.
Ben işimi sevdim hep, yaptığım
her işin sevgi var altında” dedi.

Açılış konuşmalarında ilk olarak
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Cemali Dinçer söz aldı. Prof.
Dr. Cemali Dinçer, “Sayın Selçuk
Yaşar’ın eğitime, bilime sağlamış
olduğu katkılarla kurulan Yaşar
Üniversitesi’nin temel değerleri;
insan odaklılık, toplumsal
sorumluluk, bilimsel yaklaşım,
yenilikçilik ve uluslararasılıktır.
Bilimsel yaklaşım iddiasıyla
yola çıkan üniversitelerin bilim
ödüllerine katkısı yadsınamaz.
Kurucumuzun şu sözleri bize
daima rehber olmuştur: ‘Bilgiye,
ilme ve tecrübeye kıymet
vermeyen bir ortamın içine
itilmekten şiddetli korunmalıyız.’
Bizler de bilgiyi destekleyen ve
bilgiye kıymet veren ortamları
oluşturabilmek için bu değerli
ödülü hayata geçirmekten büyük
onur duyuyoruz” dedi.
Yaşar Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı
ise, “Her yıl ülkemize önemli
katkılar sağlamış kişilere farklı
alanlarda verilmesi hedeflenen
Selçuk Yaşar Ödülü’nün 2020 yılı
teması ‘bilim’ olarak belirlendi.
Çünkü biz Yaşar Üniversitesi
olarak, bilginin en önemli güç
olduğuna inanırız. Evrensel
bilginin birikimiyle beslenerek
yeni bilgiler üretir ve insanlığın
yararına sunmak için çalışırız.
Evrensel standartlara ve etik

kurallara uyarak bilgiyi üretir,
insanlığın yararı için paylaşırız.
Tüm bu değerler temayı
oluştururken bizlere yol gösterici
oldu. Sayın Ord. Prof. Dr. Niyazi
Serdar Sarıçiftçi, dünyayı daha
yaşanabilir hale getirmek için
yeni fikirlerin geliştirilmesi
konusundaki akademik
çalışmaları ve teknoloji alanında
yaptığı uluslararası yayınlarla
bilim dünyasına katma değer
sağlamaktadır” dedi.

Ödül sahibini buldu

ve kendi içimizde yeterlilik
sağlanacaktır. Bunun ekonomik,
politik ve hatta istiklal ve istikbal
boyutu vardır. Türkiye’nin
istiklali ve istikbali güneş
enerjisindedir”.

Ordinaryus Prof. Dr. Niyazi
Serdar Sarıçiftçi, “Beni Selçuk
Yaşar 2020 Yılı Ödülü’ne layık
gören komisyonunun değerli
üyelerine ve Yaşar ailesine çok
teşekkür ediyorum” dedi ve
ardından sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiyemizin enerji ihtiyacını
dışarıdan ithal ettiğimiz petrol
ve doğal gazlarla karşılamaya
çalışırken bin bir zorluklarla
karşı karşıya gelebiliyoruz.
Halbuki ülkemizin güneşi hem
Türkiye’nin enerjisini hem de bu
enerjiden elde ettiğimiz başarıları
yurt dışına satabilmemize yetecek
kapasitededir. Bir sene içinde,
bir metrekareye Türkiye’nin pek
çok yerinde 1000 kilowatt saatten
fazla enerji gider. Bu enerjiyi
toplayıp bizim için kullanabilecek
bir durumda elektrik enerjisine
ve hatta kimyasal enerjiye
dönüştürebilirsek dışa
bağımlılığımız tümüyle azalacak Haber: Balkan Durmaz / Tasarım: Ahmet Bayram
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Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer:

“Zorunlu durumlar dışında
glütensiz ürün tüketmek
insan sağlığına zararlı”

Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme
Bölümü ve Yaşar Üniversitesi Gıda ve
Tarım Topluluğu işbirliğiyle “Başaktan
Buğdaya, Undan Ekmeğe” başlıklı
çevrimiçi panel gerçekleştirildi.
Panelde Çukurova Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, Yüksek
Mühendis Nesrin Karataş ve Balıkesir
Un Fabrikası Üretim Müdürü Tuğba
Erdaloğlu konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde, “buğdayda GDO var mı”,
“glutensiz beslenme herkes için uygun
mu”, “taş değirmenlerden elde edilen
undan yapılan ekmek, sağlıklı ekmek
sınıfına girer mi” gibi günümüzde
üzerinde çok konuşulan konular ele
alındı.

Alzheimer riskine dikkat
Piyasada taş değirmen ekmeği olarak
bilinen ekmeğin Alzheimer riskini
artırdığına dikkat çeken Prof. Dr.
Mehmet Sertaç Özer, “Taş değirmenler
son dönemlerde çok moda oldu. Bu
nedenle taş değirmenlerden elde edilen
undan yapılan ekmekler fazlaca talep
görüyor. Ancak bunu sorgulamamız
lazım. Gelenekseli korumak önemli

ancak taş değirmen sağlıklıymış
gibi bir izlenim yaratıldı. Bizzat
raporladığım araştırmalara göre taş
değirmenler; alüminyum, magnezyum
ve silisyumdan zengin bir yapıya sahip.
Alzheimer’ın başlıca sebepleri arasında
alüminyum ve silisyumun vücutta
birikmesi olarak gösteriliyor. Bir
takım insanlar taş değirmen ekmekleri
bilinçsizce halka öneriyor. Bu tehlikeli
bir durum” dedi.

Alerjisi olduğuna inanan
büyük bir kesim var
Panelde Çukurova Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer,
market raflarında sıklıkla görmeye
başladığımız, pazar payı her geçen yıl
artan glütensiz ürün tüketimiyle ilgili
önemli bilgiler aktardı. Prof. Dr. Özer,
“Uluslararası yayımlanan bir makaleye
göre insanların yüzde 35’i alerjileri
olduğuna inanıyor. Ancak Dünya
Sağlık Örgütü’nün resmi rakamlarına
göre dünya nüfusunun yalnızca yüzde
3,5’u alerjik hasta grubuna giriyor.

Demek ki yüzde 31,5’luk inandırılmış
bir kitle var. Çölyak hastalarının
sayısı ise dünya nüfusunun yüzde
1’i kadar. Maalesef son dönemlerde
çölyak ve fenilketonüri hastalarının
kullanması gereken bu glütensiz gıda
ürünlerinin fiyatlandırılmasında çok
büyük rakamlar görüyoruz. 25 yıldır
gıda alanında çalışan bir insan olarak
söylüyorum ki zorunlu olmadan
glütensiz ürünleri tüketmek insan
sağlığı açısından zararlıdır. Glüten,
yüzde yüz nişasta, bolca şeker ve yağ
kullanılarak elde edilir. Zorunlu haller
dışında glütensiz ürün tüketmek
intiharla eş değerdir” diye konuştu.

fiyatları artırdığını, fırıncıların işlerinde
düşüş olduğunu ama öte yandan da un
tüketim alanında market alışverişinin
arttığına değinerek konuşmasını şu
sözlerle sürdürdü: “Pandemi bize gıda
ve teknolojinin ne kadar önemli olduğu
gerçeğini hatırlattı. Son yıllarda iklim
faktörünün etkisi ve yaşanan kuraklık
nitelik ve nicelik olarak verimlilikleri
etkiledi.Türkiye’deki firmaların
kalite standartlarının geçerliliğini
Avrupa’nın da geçerli kıldığı kriterlerde
düzenlemeleri gerekir. Bu noktada,
yatırımını doğru yapan ayakta kalır.”

Buğdayın genetiği değişmedi
2008 yılından bu yana ekşi mayalı
ekmek üretim teknolojileri konusunda
çalışan Yüksek Mühendis Nesrin
Karataş, buğdayın genetiği ile ilgili
tartışmalara açıklık getirdi. Karataş,
ekmeklik buğdayın 42 kromozomdan
oluştuğunu, buğdayın genetiğinin asla
değiştirilmediğini vurgulayarak şu
açıklamada bulundu: “Genetiğinde bir
oynama artık onu buğday olmaktan
çıkarır. Bu konuda ortada çok fazla
bilgi kirliliği var. Buğdayla ilgili olarak
yalnızca ıslah teknikleri kullanılır. 42
kromozomlu olan ekmeklik buğdayda
glüten çalışır ve ekşi mayayla çok daha
güçlü hale gelir. Ancak nişasta içeriği
yüksek beyaz un yerine tam tahıl unları
ve ekşi maya kullanılarak yapılan
ekmekler çok daha sağlıklıdır. Ayrıca
küflenmiş ekmeklerden uzak durulmalı.
Bazı evlerde bu ekmekler biriktirilir ve
hayvanlara yedirilir. Küflenmiş ekmek
tüketimi tüm canlılar için sakıncalıdır.”

Pandemi, gıdanın önemini
hatırlattı
Balıkesir Un Fabrikası Üretim Müdürü
Tuğba Erdaloğlu, pandeminin gıda
ve teknolojinin önemini bir kez daha
hatırlattığını ifade etti. Erdaloğlu
konuşmasında, Covid-19’un sektörde

Haber: Haber Merkezi / Tasarım: Gökberk Şensoylar
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Haber: Rümeysa Durak / Tasarım: Emirhan Koçyiğit
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ÖZLEM ACAR:

“Tanımadan
tanıtamazsınız”
Yaşar Üniversitesi, Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü Halkla İlişkiler
Uzmanı Özlem Acar, MYO Halkla İlişkilere Giriş dersi kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye konuk oldu. Deneyimli uzman, öğrencilere iş yaşamındaki deneyimlerinden söz etti ve meslekte başarılı olmak için önerilerde bulundu.
“KARŞI TARAF HER ZAMAN HAKLIDIR” DEĞİLSE BİLE
Dr. Öğretim Üyesi Merba Tat’ın bir halkla ilişkiler uzmanı olarak bir kriz durumu
ile karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir yol izlememiz gerektiği sorusunu yönelttiği
Özlem Acar şunları söyledi: “Somut mal üreten firmaların ve bizimki gibi hizmet
üreten kurumların karşılaşabileceği krizler ve kriz planları farklı olacaktır. Biz

NE OLDUĞUNU YA DA NE OLMADIĞINI ANLAT
Halkla İlişkilerin meslekleşme sorunu hakkında da konuşulan söyleşide, alan
diploması olmadan da bu mesleğin icra edilebildiğini belirten Özlem Acar şunları aktardı: “Ben eğitim sektöründe İzmir‘de ilk çalışanlardan biriyim. Bizler ilk
baştan beri mesleğin ne olduğunu ya da ne olmadığını çevremize kendi ailemizden
başlamak üzere anlatmaya gayret ettik. Çok yeni okuduğum bir makalede Amerika
ve bizim ülkemizde halkla ilişkiler sorumlusu arayan iş ilanlarını karşılaştırmışlar. Bizim ülkemizde biraz daha dış görünüşe önem verildiğini Amerika‘da biraz
daha profesyonelliğe önem verildiğini görmüşler. Zaman zaman reklamla ve insan
kaynaklarıyla karıştırılsa da artan rekabet ortamında halkla ilişkiler işletmenin
saygınlığını arttırmaya yönelik bir disiplin olarak, sosyal sorumluluk çalışmaları ve
kriz yönetimi ile önplana çıkıyor.”
Meslekte ne yapıldığını anlatmak kadar ne yapılmadığını anlatarak da insanların
zihninde bir algı yaratılabileceğine değinen Acar, mesleğin itibarını ancak icra
edenlerin kendilerinin sağlamaya gayret edebileceğini vurguladı.
İTİBAR PARADAN DAHA DEĞERLİDİR
Halkla İlişkilerde dijital medyanın ve yeni medyanın kullanımı hakkında da bilgi
paylaşan deneyimli uzman, hedef kitleye ulaşmada kullanılan araçların değişip çeşitlendiğini, sosyal medyanın yeni itibar yönetimi araçlarından biri haline geldiğini
ifade etti. Sosyal platformlardaki etkileşimlerin örneğin takipçilerin sorduğu sorulara hızlı yanıt vermenin çevrimiçi ortamdaki itibar yönetiminde önemli kriterlerden biri olduğunu dile getirdi.

YÖK’e bağlı bir yükseköğretim kurumu olduğumuz için tüm planımız ve izlememiz gereken yol önceden bellidir, bu yüzden hedef kitlelere yansıyan krizler çok
fazla olmaz olursa da hemen herkesi etkileyen büyük ölçekli krizler olur. Şimdi biz
bu pandemi krizine dersler anlamında hazırdık. Çünkü zaten çevrimiçi yürütülen
derslerimiz vardı. Bizim bu anlamda en iyi çözümümüz, hızlı hareket edip tüm
derslerimizi çevrimiçi sisteme geçirebilmemiz oldu.”

Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü’nde ekip olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi veren Özlem Acar şunları kaydetti: “Bizim daha çok liselere
tanıtım ayağımız var. Aslında bizim birimimizde tam olarak halkla ilişkiler yapılıyor. Medya ilişkileri ayrıdır. Bizim birimimizde kurumsal törenler, açılış töreni,
kuruluş töreni, mezuniyetler, 10 Kasım töreni organize edilir. Basılı tanıtım materyallerinin hazırlanması, promosyon malzemeleri, konferanslar, paneller, seminerler ve tanıtım faaliyetleri ile ilgilenilir. Agresif tanıtım stratejimiz yok. Örnek ders
uygulamaları yapıyoruz. Bu faaliyeti 8-9 yıldır sürdürüyoruz. Çeşitli ortaöğretim
kurumlarından günde 1500-2000 öğrenci ağırladığımız oluyor. Aynı anda bütün
sınıflarda dersler var. Herkesin dört derse girme şansı var. Yani lise öğrencisi amfide ders görüyor. Tanıtım stratejimiz yumuşak, hedef kitlenin ihtiyacına hizmet
eden bir strateji izlediğimizi söyleyebilirim. “

Haber: Ayça Yavuz - Tasarım: Oğulcan Kaya

AGRESİF TANITIM STRATEJİMİZ YOK!
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Kariyerinizden bahsedecek olursam, akademisyen, ses mühendisi ve bestecisiniz. Öncelikle akademik kimliğinizden söz etmek
istiyorum. Yurtdışındaki onca deneyiminize rağmen neden şu an
başkanlığını yaptığınız, 2008 yılında Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı olarak eğitim vermeye başlayan Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’nde çalışmayı tercih ettiniz?
Bu benim Türkiye’de çok sık duyduğum bir soru. Ben on sene kadar yurtdışında yaşadım. Oradaki arkadaşlarım neden burada yaşıyorsun diye soruyorlardı. Buradakiler ise niye Türkiye’de yaşıyorsun diye soruyorlar. Demek
ki insan elinde olmayanı arıyor. Yurtdışındaki yaşantı çok daha iyiymiş gibi
görünüyor ama aslında her yerin kendine ait ciddi zorlukları olduğunu düşünüyorum. Tabii ciddi avantajları da var. Ben öğrenci, öğretmen, sanatçı olarak
çeşitli kimliklerle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadım. Hepsinin kendine
has farklı katkıları oluyor. Mesela en son Almanya’da, Berlin’de yaşadım. Berlin Teknik Üniversitesi’nde post doktoramı yaptım, ardından orada hocalık
yaptım. Orada hayat çok iyiydi. Berlin için dünyanın sanat ana dalındaki en
iyi şehirlerinden birisi diyebilirim. Ama örneğin yediğiniz domatesin tadı
olmayınca bazen bazı şeylerin bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla ben biraz da
hayatın güzelliklerinin de önemi olduğuna inanıyorum.

ON PARMAĞINDA ON MARİFET
BİR AKADEMİSYEN
PROF. DR. MEHMET CAN ÖZER

Ülkemizde eğitim ve uygulama ihtiyacı var. Bunları sağlayabilmek
için yeni nesille birlikte bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Başardığımı
iddia edemeyeceğim. Bu yüzden hala çalışıyoruz diyeyim. Çaba gösteren öğrencilerimiz oluyor. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonraki
nesil bizi hem estetik hem de donanım anlamında geçmek durumda, geçiyordur ve geçecektir. Naçizane bunları sağlamak için buraya

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Can Özer ile gerçekleştirdiğim röportajı sizlere sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Birçok ilke imza atmış olmasına
rağmen bunları ‘‘doğru zamanda doğru yerde olmak’’ olarak tanımlayacak kadar mütevazı olan Mehmet Can Özer’in çok yönlü kişiliği
başınızı döndürebilir. Benden söylemesi. Okurken, en az benim röportajı yaparken aldığım kadar, keyif almanız dileğiyle…

geldim ve çok da mutluyum. Yaşar Üniversitesi’ne gelecek olursam
müzik bölümünde çok ciddi bir ekibimiz var. Arkadaşlarımın kariyeri
inanılmaz, bu belki bir ölçüt değil ama hepsi yıllarca yurtdışında farklı
ülkelerde eğitim almış, eğitim vermiş ve yaşamış insanlar. Amerika,
Rusya, İtalya ve Hollanda’dan yabancı hocalarımız var. Bu kişilerin yarattığı çok güzel bir sinerji var. Doğru ekiple çalışmak benim için çok
önemli. Üstün nitelikli insanlarla ve iyi öğrencilerle bir araya geldiğimde dünyanın neresinde olursam olayım bu benim için çok keyifli
bir şey. Üzerine bir de burası benim ülkem ve burayı da seviyorum.
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Ses mühendisi kimliğinizden söz etmem gerekirse; ses
mühendisliğinin ne olduğunu açıklar mısınız? Ülkemizde ses mühendisliği bölümü olan beş tane üniversite bulunuyor. Bu bölümü tercih etmek isteyenlere ne
gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Türkiye’de müzik teknolojileri olarak geçiyor. Öncelikli olarak
ben besteciyim. Ben Klasik Batı Müziği ve türevleri üzerinden
bestecilik eğitimi aldım. Ardından elektronik müzikle bu işin
bir dalına yöneldim. 1998’den bu yana bununla ilgileniyorum.
Teknolojinin sanatla iç içe geçtiği bir noktadayız. Bu anlamda
bizim enstrümanlarımız bilgisayarlar olabiliyor. Ses mühendisliğini bütün ortamlarda (radyo, televizyon, film, dijjtal platformlar gibi ) sese dair çevremizde olan biten ne varsa bunu
kaydeden, başkalaştıran, şekillendiren kişiler olarak tanımlayabilirim. Ses mühendisleri gerek stüdyoda gerek canlı konser
ortamlarında kayıt yapan, kayıtları işleyen ve dinleyiciye sunan
kişilerdir. Ama benim kimliğim bununla sınırlı değil. Ben eş
zamanlı olarak kendi yazılımımı geliştirerek, geliştirdiğim yazılımla müzikler yapan bir insanım. Aslında ben kendimi ses
mühendisi olarak tanımlamıyorum. Ben sadece alanıma yönelik kayıtlar yapıyorum. Klasik müzik ve bazen de caz. Ben kendimi bununla sınırladım. Bu sınırlandırma şu demek: O kadar
büyük ve gelişkin bir durum
söz konusu ki yetişebilmek
için kendinizi sınırlamak
zorundasınız. Ben pop da
yaparım, film kaydı da yaparım deyince standartlardan uzaklaşıyorsunuz. Tabii
ki herkes her şeyi yapabilir
ama belli bir kalitenin üzerinde iş yapmak istiyorsanız
bir tık daha düşünerek ve
çok araştırarak işi yapmak
lazım diye düşünüyorum.

Teknoloji ve müziği barındıran nokta müzik teknolojilerinin çatısı altındadır. Onun alt başlıkları vardır. Müzik teknolojileri ile ilgilenmek isteyenlere
hem müzikle hem de teknolojiyle ilintili bir insan olmalarını tavsiye ederim.
Çünkü bu iki unsurun kombinasyonundan bir ürün çıkartabilme yetisine
sahip olmanız gerekiyor. Bu yüzden bir alt yapınız ya da bir hevesiniz olmalı. Aslında bir nevi Rönesans’taki polimat karakterlerden biri oluyorsunuz.
Bunu müzik teknolojilerine uyarladığımızda çok yönlü olmak diyebiliriz. Bu
işin hem yaratıcılık ve sanat, hem de teknik boyutu var. Müzik teknolojileri
çok geniş bir skalada iş yapmanızı sağlayan bir alandır. Türkiye’de Lisans eğitimleri genelde spesifik değildir, lisansta pek çok şeyi öğretirler. Her üniversitemizin belli noktalarda uzmanlıkları vardır. Mesela 9 Eylül daha çok akustik üzerine çalışmalar yaparken, İTÜ daha çok ses kayıt üzerine çalışmalar
yapmaktadır. Tabii ben o işin lisansını okumadım, bestecilik eğitimi aldım.
Müzik teknolojilerine alaylı olarak başladım ve daha sonra yüksek lisans ile
uzmanlığım oldu. Ben Ankaralıyım. Çok sevgili dostum Can Atilla’nın yanında 16 yaşlarımda kablo toplayarak başladım. Çıraklığını yapmadığın işin
ustalığını yapma diye çok güzel bir deyim vardır. Bu eğitimlerin bu şekilde
olması gerek bence, biz de eğitimi bu şekilde veriyoruz. Bu çok meşakkatli
ama keyifli bir iş. Sonuçta hepimizin sesle ilgili bir beklentisi var. Bugün müzik dinlemiyorum diyen insan sayısı oldukça az. Ses bizim için çok önemli
bir iletişim aracıdır. Müziği ve sesi insanlara sunabiliyor olmak başlı başına
bir keyif ve aynı zamanda bir sorumluluk.
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Ailenizde müzik kariyeri olan birisinin olmadığını
okudum. Peki, sizin müziğe olan ilginiz nereden geliyor?
Bir klişe vardır, benim hevesim küçük yaşlarda başladı
diye. Benim de gerçekten öyle

Tüm bunların yanında geleneksel müzik unsurlarını
elektro akustik müzikle birleştiren bir bestecisiniz. Elektro akustik müziği ve eserlerinizi bu konuda hiçbir bilgisi
olmayan birine nasıl tarif edersiniz? Yaptığınız müziğin
ülkemizde algılanışı konusunda neler söylemek istersiniz?
Ben hem enstrümanlar için hem de elektronik araçlar için eserler

oldu. Bir buçuk- iki yaşında

verebilen bir besteciyim. Sadece elektro akustik müzik bestecisi de-

komşularımıza şarkılar beste-

ğilim. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan da eser siparişi

liyordum. Hayal meyal hatır-

aldım. Dünyanın dört bir yanından çeşitli eser siparişleri aldım.

lıyorum. Müzik kültürü ve ge-

Kariyeriniz bir süre sonra aldığınız eser siparişleri ile şekilleniyor.

leneği bizde farklı olduğu için

Pandemi döneminde eser siparişlerine yöneldim. Bunların çoğu

ailem benim profesyonel ola-

elektro akustik müzik üzerine oldu. Festivaller iptal olunca, insan-

rak bu işi yapmamı, müzisyen

lar evden çıkamayınca işler online olmaya başladı. Elektro akustik

olmamı istemedi. Benim de bu

müzik, yeni sesler üretip bu seslerin doğasındaki müziği aramaktır.

işe çok büyük hevesim ve ar-

Besteci olarak hep çalgınızın doğasındaki müziği ararsınız. Sesler

zum olduğu için bu işin peşin-

kaydedilmeye başladığından beri biz sesin üzerinde daha fazla ta-

den koştum. Bilkent’i burslu

sarruf sahibi olduk. Sesi kaydettikten sonra artık ona bir nesne gibi

kazandıktan sonra bizimkiler

yaklaşmaya başladık. Böylece insanlar sessel dokular yaratmaya

yolumun bu olduğuna ikna

başladı ve insanlar yarattığı bu sessel dokularda müzik yapmaya

oldular. O sene bir de bir bes-

başladı. Müzik deyince artık dar bağlamda düşünmemek gerek.

te yarışmasını kazanmıştım,
Türkiye birincisi olmuştum.
Demek ki inat etmek gerek.

Müzik deyince artık dar bağlamda düşünmemek gerek. Müzik dediği-

Ben daha çok küçükken, mü-

miz şeyin sadece popüler müzik hegemonyasında olmadığını bilme-

ziğin ne olduğunu bilmeden

miz gerekiyor. Tabii dünyanın % 99’u bu müziği dinliyor. Dolayısıyla

besteci olmak istiyordum. Çok

benim yaptığım ya da yeni müzik bağlamındaki işler biraz daha sert

müzik dinlerdim, müzikle çok

gelebilir, gürültü olarak algılanabilir. Müzik eskiden notalar ile yapılan

ilgilenirdim. Tabii hala öyle

bir şeydi ama artık sesler ile de yapılıyor. Bizim eskiden gürültü diye

bu arada hiçbir şey değişme-

tabir ettiğimiz şeyler müziğin malzemesi olmaya başladı. Bu noktada

di. Ununu ele, eleğini as gibi

kendimi animasyon yönetmenine benzetiyorum. Hem kendi dünyamı

bir durum yok. Profesör olsam

Bunun üzerine eğilmek ve ciddi bir çaba göstermek gerekiyor.

yaratıyorum hem de yarattığım dünyanın içerisinde kendi hikayeleri-

da bu durum değişmedi. Bunu

Yeteneğiniz çok önemli ama ne kadar yetenekliyseniz o kadar

mi anlatıyorum ve bunları sesle yapıyorum.

her zaman her yerde öğren-

çalışmanız gerekiyor. Belki de Mozart hepimizden çok daha faz-

cilerime de söylüyorum. Çok

la çalışıyordu. Yeteneğiniz size kolaylık sağlıyor, bence yetenek

yetenekli ve çalışkan öğrenci-

kolaylık demek ama kolaylıkla kolaycılığı karıştırmamak gerek.

lerim var ama ben öğrencile-

Yeteneğiniz çoksa aslında sorumluluğunuz da o ölçüde artıyor. O

rimden daha çok çalışıyorum.

yeteneğinizin karşılığı vermek zorundasınız.
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Bestelerinizi yaparken nelerden ilham alıyorsunuz?
Bestelerinizde hangi müzik unsurlarına yer veriyorsunuz? Bir de toplamda kaç besteniz olduğunu
merak ediyorum.
Bu zor bir soru. Ben işim gereği sürekli okuyorum. Edebiyatı seviyorum. Teknik okumalardan da ilham aldığım oluyor.
Yirmili yaşlarımda daha çok kaos teorisi ve matematikten ilham alıyordum. Otuzların başında ise daha çok edebiyattan
ilham aldım. Otuzların sonuna geldim. Şu an için ilhamımı
felsefeden ve psikolojiden alıyorum diyebilirim. Müzik unsurlarına gelecek olursam, ben yapı olarak hevesli bir insan
olduğum için farklı kültürlerin müziklerini merak ediyorum.
Mesela Tuva Türklerinin müziklerini dinledim ve çok da keyif aldım. Afrika’nın belli bölgelerinin müziklerini teknik
olarak anlamaya çalışıyorum. Çünkü çok kompleks şeyler
var. Kabile müzikleri çok ilginç. Hint müziği keza öyle. Bizim
sanat müziği olarak tabir ettiğimiz geleneksel şehir müziğimizi seviyorum. Klasik müzik zaten benim için ekmek, su
gibidir. Caz çok severim. Rock müziği, özellikle de 70’lerin
progresif rock gruplarını çok severim. Aslında birçok müzik
türünü severek dinliyorum. Bestelerimin tam sayısını bilmiyorum. Saymadım ama 100 civarındadır diye düşünüyorum.

1919 Alman yapımı olan “İstiridye Prensesi’’ adlı sessiz filme yaptığınız doğaçlama müzik ile Türkiye turnesi yaptınız. Bu deneyiminizden bahseder misiniz?
Tabii. Sanırım 2008 yılıydı. Goethe Enstitüsü’nden böyle bir teklif geldi.
Ernst Lubitsch diye bir yönetmen var. Öncelikle ondan başlayalım. Bu kişi
1900’lü yılların başında, sessiz sinema döneminde filmler çekmiş ve ikinci
dünya savaşı itibariyle Almanya’dan Amerika’ya göç etmiş. Orada da birkaç
film yapıp vefat etmiş çok değerli bir yönetmen. Sessiz sinema filmlerinin
en meşhurlarından bir tanesi İstiridye Prensesi. Hem oyunculukları hem de
hikayesi itibariyle çok enteresan bir filmdir. Sessiz sinemada, gösterimlerde
betimleyici bir unsur olarak bir müzisyen olur. Genelde bir piyanist olur ve
doğaçlama olarak o müziğe eşlik eder. Bana böyle bir fikirle geldiklerinde,
ben de onları piyanisti canlı olarak yapılan bir elektro akustik müzikle değiştirmeye ikna ettim. Öncelikle sahnelerde oluşabilecek sesleri kaydettim,
onları kendi geliştirdiğim yazılım ile canlı olarak filme birebir sundum. İnsanlar ilk başta ses tasarımı sandılar. Sonrasında anladılar ki iki paralel kurgu
birbirini takip ediyor. 12 şehirde konser verdim. Ankara, İstanbul, Eskişehir,
İzmir, Bodrum, Van, Erzurum, Kayseri gibi. Enteresandı. Çoğunlukla üniversitelerde konserler verdim. Konserler de ilginç geçti. Hemen hazmedilebilecek, kolay melodilerden oluşan bir müzik yapmamama rağmen gösterimden sonra insanlar bana sizin bu müziğiniz olmasa biz bu filmi izleyemezdik
dediler. İşte o zaman insanların yeniliklere çok kapalı olmadığını anladım.
Sadece yenilikler sunulmadığı için bir tecrübesizlik, afallama yaşanıyor diye
düşünüyorum.
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Bahsettiğiniz konserlerinize dair unutamadığınız
bir anı var mı?
(Gülüyor.) Var. Kayseri konserine babamı da götürmüştüm.
Babamla çok fazla yemek yedik ve bu yüzden gece boyunca
uyuyamadık. Tabii sağ olsunlar, bizim her şehrimizde misafirperverlik üst noktada olduğu için çok fazla yediğimizi
unutamıyorum. Hatay’ın yemeklerinin lezzetini hala unutamıyorum. Unutamadığım anılar müzikle ilgili değil, hep yemekle ilgili. Demek ki ben yemekleri unutamıyorum. Bence
turnelerin en güzel yanı -benim hayatta en sevdiğim şeylerden biri yemek yemektir bu arada- yenilen yemekler, tanışılan kişiler ve edilen muhabbetlerdir.

Birçok ilke imza attınız. Mesela, Cenevre Konservatuarı’na kabul edilen ve burada master yapan ilk
Türk’sünüz. İzmir’de ilk kez 2015 yılında Dijitİzmir
festivallerini yaptınız. Türkiye’de 2009 yılında yayınlanan “Siyah Kalem Dansı’’ ilk elektro akustik
müzik albümü. Bunun gibi ilklere imza atmak size
nasıl hissettiriyor?

Yeri gelmişken Dijitİzmir’den de söz etmek istiyorum. Bir röportajınızda festivali durdurma kararı aldığınızı okudum. Bu konu
hakkında neler söylemek istersiniz? Gelecek yıllarda yeniden bu
festivali düzenlemek gündeminiz olabilir mi?
Dijitİzmir’in olayı, elektro akustik müziği, bugünün yaşayan çok kalburüstü
sanatçılarını canlı olarak dinleyici ile buluşturmaktı. Her sene çok üst nitelikli isimleri doğrudan dinleyici ile buluşturuyoruz. Burada da partnerlerim çok önemli. Bunları ağırlıklı olarak Goethe Enstitüsü, Fransız Kültür

Biraz denk gelen şeyler oldu. Bu ilklerle ilgili biraz tesadüf,

Merkezi ve Yaşar Üniversitesi’nin desteği ile yaptım. Türkiye’deki ilk kon-

biraz inat diyebilirim. Açıkçası ilkleri ben yaptım gibi hisset-

serimi 2005 yılında Ankara’da 8-10 kişiye yaptım. Şimdi ise konserlerimiz-

miyorum. Çünkü benden çok daha öncesinde bu işi yapan

in çoğu oldukça dolu geçiyor. Salonların doluyor olması, insanların böyle

insanlar da vardı. Elektronik müzik aslında Türkiye’de yeni

bir şeyi dinleyip takip ediyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Dijitİzmir

değil, 1950’li yılların ortaları itibariyle var olan bir müzik

nerede sorusunu çok duyuyorum. Fakat maalesef basında çok yer almadı.

türü. Bizim çok önemli iki bestecimiz var. Birisi Bülent Arel,

Buna rağmen İzmir’de dinleyici kitlesi bulundu. İzmir’in sanat takipçileri

diğeri İlhan Mimaroğlu. Bu isimlerin hiçbir eseri Türkiye’de

bu festivali biliyorlar. Biz bunu beş sene boyunca yüz yüze yaptık. Bu sene

yayınlanmadı. Yani bu müziği ilk ben yapmadım. Denk geldi

pandemiye denk geldi. Aslında ben geçen sene festivali durdurma kararı

derken bunu kastediyorum. Doğru zamanda, doğru yerde ol-

almıştım. Fakat bu sene hepimize motivasyon olsun diye bunu dijital olarak

dum diyebilirim. Bu arada Cenevre Konservatuarı tarihinde

yaptım. Hatta ikincisi de önümüzdeki hafta 13 Aralık’ta olacak. Bundan son-

master yapan ilk Türk değil, ilk kişiyim. O sene açılmıştı ve

ra da sanırım Dijitİzmir olacak. Yedi senedir tematik bir festivalin Türkiye’de

sadece beni aldılar. İzmir’e 2014 yılında taşındım. 2015 Eylül

devam ediyor olması bence çok önemli bir şey. Çok spesifik alanda bir şey

ayı itibariyle de Dijitİzmir’i başlattım. İnsanları kitlesel yaka-

yapıyoruz. Dinleyicin ilgisinden dolayı çok mutluyum. Umarım daha fazla

layabilme adına dijitizm ile kelime oyunu yapmak istedim.

insanla yüz yüze gelebiliriz.

27

Sizin tabirinizle tribünlere oynayanların dışında
kalan bestecilerden kimleri takip ediyorsunuz?
Ben o kadar çok besteci dinliyorum ki… Sadece klasik müzik türünü değil, birçok farklı müzik türünü dinliyorum. Benim kuşağımdaki, 20 ile 50 yaş arasındaki, Türk bestecilerin,
dünya ile çok entegre olan acayip bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Bence günümüz Türk besteci kuşağı -birçok sanat
dalında olduğu gibi- oldukça başarılı ve dünyada çok fazla iş
yapan insanlar. Ben hepsiyle çok gurur duyuyorum. Müziklerini çok dinliyorum. Hepsi olmasa da çoğu benim bire bir
tanıdığım arkadaşım, bazıları benim dostum. Dediğim gibi
dünyada benim bir sürü besteci arkadaşım var, onların da
müziklerini dinliyorum.

2021 ile ilgili hedefleriniz nelerdir?
Öncelikle pandeminin bitmesini istiyorum. Sosyal mesafesiz, kısıtlamalar olmayan, konserler verebildiğimiz
eski güzel, özgür günlerimize geri dönelim istiyorum.
Aslında gündelik yaşantının ne kadar değerli olduğu-

Hangi tür müzik dinliyorsunuz? Yerli ya da yabancı popüler kültür sanatçılarından kimleri beğeniyorsunuz?

nu bizlere gösteren şu günlerin bir an önce bitmesini

Çok geniş bir skalada müzik dinliyorum. Neyi dinlemiyo-

davetim vardı. Konuk profesörlük almıştım. Fakat pan-

rum? Teknik ya da estetik olarak sofistike bir şey arıyorum
ben. Dinlemiyorum derken duyabilirim ama aradığımı bu-

istiyorum. Bu sene için Hamburg Yüksek Okulu’na bir
demi olunca gidemedim. Muhtemelen 2021’i orada ge-

lamadığım şeyler bende bir heves uyandırmıyor. Ana akım

çireceğim. Tabii bir de çok özlediğim sahnelere geri dö-

işlerden de çok sevdiklerim var tabii. John Williams, Michael

nüp konserlerime devam etmek istiyorum.

Kamen gibi sanatçıları çok severim. Bu tarz insanlarla büyüdüm. Starwars mesela kim sevmez? Bu da benim bir tarafım.
Yanlış anlaşılmasın, kesinlikle popüler kültüre karşı değilim.
Çok sevdiğim besteci ve sanatçı var. Bence bu biraz da ruh
durumunuzla ve ortamınızla da ilgili. Rakı içerken de elektro
müzik dinlenecek diye bir kural yok. Hatta niye dinlensin?
O zaman da Neşet Ertaş dinlersin. Ben mesela Neşet Ertaş’ın
çok büyük bir hayranıyım.

RÖPORTAJ: Canan YÖRÜK TASARIM: Melih GİRGİN
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DÜNYACA ÜNLÜ EŞSİZ ESER:

RÜSTEM PAŞA
CAMİİ
Yaşar Üniversitesi MYO
Mimari Restorasyon Programı,
Restorasyon Projesi Koruma
Yöntemleri dersi kapsamında
çini kompozisyonu çeşitliliği
bakımından benzersiz olan
Rüstem Paşa Camii hakkında
online seminer düzenledi.
Seminere, Program Öğretim
Görevlisi Nazlı İpek Mavuşoğlu,
Yaşar Üniversitesi yarı zamanlı
Öğretim Görevlisi Ressam-Kazı
Restoratörü Alp Azeri, Araştırma
Görevlisi-Sanat Tarihçisi Bahar
Özdemir ve Yaşar Üniversitesi
öğrencileri katıldı.
Sunuculuğunu Bahar Özdemir’in
yaptığı seminerde, Rüstem
Paşa Camii’ndeki kompozisyon
zenginliği, çinilerin üslubu ve
dönemleri konuları ele alındı.

Mimar Sinan’ın Çinili Eseri
Bahar Özdemir, Rüstem Paşa Camii’nin, Mimar Sinan’ın çinileri
bu derece yoğun kullandığı çok az yapıdan biri olduğunu belirtti.
Kompozisyon türü açısından ise Mimar Sinan’ın en zengin yapısı
olduğuna dikkat çeken Özdemir, Mimar Sinan’ın çinili bir eseri
Rüstem Paşa adlı tezinde önce caminin çinilerinden başladıklarına,
ardından ahşap, taş ve kalem işinde de özel bazı şeyler görünce
bunları da harcamayalım diyerek teze dahil ettiklerine değindi.

350 Eser
Sai Mustafa Çelebi tarafından,
Mimar Sinan’ın kendi ağzından
kaleme alınan Tezkiret-ül Ebniye
adlı kitapta, Sinan’ın kendisine
ait üç yüz elli civarında eseri
olduğunu ifade eden Özdemir,
Kanuni’nin damadı ve vezir-i
azamı olan Rüstem Paşa
Camisi’nin, Mimar Sinan’ın
eserleri arasında öne çıkanlardan
biri olduğunu vurguladı.

Kare Mekanda Sekizgen
Bir Sistem
Etrafı çarşıyla kaplı olduğu için
yapıyı tek başına görmenin zor
olduğunu ifade eden Özdemir,
Kanuni’nin 1562 tarihli
fermanı ile yaptırılan caminin,
Tahtakale’de Hasırcılar Caddesi
üzerinde yer aldığını, alt katının
dükkan ve depolardan teşkil olan
bir yapı olduğunu belirtti. Mimar
Sinan’ın sekizgen yapıdaki ilk

eserinin Rüstem Paşa Camii
olduğunun altını çizen Özdemir,
mekanda sekizgen bir sistem
meydana getiren düzenlemeden
kubbeye geçişin sekiz adet
kemerden sağlandığını, bu
sekizgen yani sekiz sistemli
taşıyıcının, Mimar Sinan’ın
yapıları içerisinde ilk kez bu
camide görüldüğünü vurguladı.
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Çalına Çalına Çinileri
Bitirilememiş

Çini Yetiştirilemeyen Cami

Kompozisyon Çesitliliği Bakımından Benzeri Yok

Bu cami ile ilgili rivayetlerden birisinin de caminin yapımında çok
çini istenmesi sebebiyle, İznik’in zirvede olduğu bir dönem olmasına
rağmen, İznik fırınlarının yetişmemesi olduğunu anlatan Özdemir,
16. yüzyılın ikinci yarısında çini yetiştirebilmek için, Kütahya’da çini
fırınlarının kurulduğunu ve Kütahya çinilerinin üretildiğini sözlerine
ekledi.

Özdemir, camide yaklaşık yüz altı tane farklı kompozisyon
bulunduğunu vurgulayarak, bu dönem için bu sayıya sadece Topkapı
Sarayı’nda ulaşıldığı bilgisini aktardı. Bunun dışında, ikinci bir
örneğinin olmadığının altını çizdi. Süleymaniye, Sultan Ahmet gibi
daha büyük mimari yapıların, çini kaplama yüzeylerinin daha geniş
alanlar olmasına rağmen, kompozisyon çeşitliliği bakımından bir
elin parmaklarını geçmez ifadesini kullanan Özdemir, son olarak
şunları ekledi : “Daha küçük bir cami olmasına rağmen, Rüstem
Paşa Camii’nde yüz altı tane kompozisyon kullanılmış. Kompozisyon
çeşitliliği inanılmaz. Bunu ben de beklememiştim. Bunun bir benzer
örneği de Selimiye Camii’nin hünkar mahfelidir. Ben ona bu açıdan,
minyatür Rüstem Paşa Camii diyorum. Onun dışında, şu ana kadar
çeşitlilik bakımından başka bir örneğini görmedim. Bu yüzden Rüstem
Paşa Camii’ni oldukça sıra dışı buluyorum. Uzaktan baktığınızda
sadece çini görürsünüz ama detaya girdiğinizde müthiş bir zenginlik
var. Adeta bir cennet bahçesi yaratmaya çalışmışlar.”

Mihrimah – Rüstem Aşkı
Minberin içinde oldukça ünlü bir
çini olduğunu söyleyen Özdemir,
bu çininin çift bahar ağacı
kompozisyonu olduğunu ifade
etti. Çeşitli yayınlarda, buradaki
bahar ağacı için, Rüstem ağa
ile Mihrimah Sultan’ın aşkının
temsili olduğunun yazdığını ve
dalları birbirine girmiş olan bu
iki ağacın üzerinden romantik bir
hikaye oluşturulduğunu belirtti.

Haber: Canan Yörük / Tasarım: Ahmet Bayram

Rüstem Paşa Camisi’ne ait
olan çinilerden birçoğunu,
bugün Portekiz sınırları
içerisinde yer alan Gulbenkian
müzesinde bulabileceğimizi
belirten Özdemir, 1995-1996
restorasyonunda, saz yapraklı
kompozisyonların sıkı güvenlik
önlemleri alınmasına rağmen,
çalındığına da değindi. O çinilerin
daha sonra Katar’da bulunduğunu
ifade eden Özdemir, çinilerin
bugün Ankara’da AVEM’de,
Vakıf Eserleri Müzesi’nde
sergilendiğinden de söz etti.
İngiltere’de, Victoria and Albert
müzesinde de çinilerin bir parçası
olduğundan bahseden Özdemir,
bu sebeple camiye, çalına çalına
çinileri bitirilememiş cami de
dendiğini ifade etti.
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Günümüzde sosyal medya platformları, çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren işletme ve kurumların paydaş iletişimi yönetiminde oldukça önemli bir rol üstleniyor. Kurumsal iletişimde sağladığı hızlı ve çift
yönlü iletişim olanağıyla sosyal medya, eğitim sektörünün de kullandığı güçlü iletişim araçlarından biri haline geldi. Üniversiteler kurumsal iletişim stratejilerine dahil ettikleri sosyal mecralar aracılığıyla hedef kitleleri ile olan iletişimlerini sürekli kılmakta, kurumsal imaj ve
saygınlıklarını güçlendirebilmektedir. Biz de Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü Sosyal Medya Sorumlusu
Seçkin Özdemir ile sosyal medya uzmanlığı ve Üniversitemizin sosyal
medya yönetimi konularında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

da her önemli olay ile ilgili paylaşım
yapmıyoruz, burada bizimle ilgili
olan içeriklere önem veriyoruz.
Örnek verecek olursam tıp bilimleri
ile ilgili pek içerik paylaşmıyoruz
çünkü sağlık bilimleri fakültemiz yok.
Paylaşımları daha ilgi çekici hale
getirmek ve etkileşimleri artırmak için
kullandığınız taktikler var mı?
Evet var, hepsini burada söylemek
istemem. Ama empati ve samimiyet
diyebilirim.

Merhaba ben Seçkin, yaklaşık 6 yıldır
sosyal medya içerik yöneticisi olarak
çalışıyorum. “Doğru zamanda doğru
yerde”
Neden sosyal medya uzmanı olmayı
seçtiniz?
Bazen kariyerinize siz karar
verirsiniz, bazen de hayat size bir
yol gösterir. Üniversite yıllarımda
kimsenin yapmak istemediği
whatsapp grubu kurmak, facebook
grubu kurmak gibi tüm djital işleri
ben yapıyordum. O zaman bu işin
geleceğim olduğunu bilemezdim.
Doğru anda doğru yerdeydim
sanırım, ama sonrası çok çalışmak.
“Üniversitelerde sosyal medya algısı”
Üniversitemiz sosyal medya sorumlusu
olarak paydaş iletişiminde önemli ve

Bu zor bir soru aslında, sosyal medya
bence bırakalım eğlenceli olmaya
devam etsin. Eğitim platformları
var ve çok yaygın. Hepsini severek
kullanıyorum ama sosyal medya
platformları eğitim platformu olarak
kullanılsın ister miydim? Sanırım
hayır. “Çok Çalışmak”

Geçtiğimiz yıl kazanılan ödülün
ardından bu yıl da sosyal medyanın en
iyilerinin belirlendiği “Social Media
Awards Turkey 2020” Veri Analitiği
Kategorisi’nde, sosyal medyayı en iyi
kullanan üniversiteler arasında yer
aldık, bu başarıyı neye bağlıyorsunuz
ve veri analitiğinin sosyal medya
iletişimindeki öneminden bahseder
misiniz?

S OSYA L MEDYA UZMA NLI ĞI
HER GÜN
YENİ Bİ R ŞEY ÖĞRENİ LEBİ LEC E K
NA Dİ R İ ŞLERDEN
Sizi tanımak isteriz, biraz kendinizden
bahseder misiniz? Seçkin Özdemir
kimdir?

amaçlarla kullanılıyor, peki sizce
eğitim için de kullanılabilir mi?
Eğitimciler ve öğrenciler açısından
neler söylersiniz?

Ödül kazanmak çok güzel ve motive
edici. 2019 yılında altın ödülle,
2020 yılında da ufak bir farkla
gümüş ödül kazandık. Bu ödül
hesaplanırken 365 gün boyunca
yapmış olduğunuz twitter, facebook
ve instagram paylaşımlarındaki
etkileşime bakılıyor. Sadece bir
paylaşımınızın tutması yeterli değil.
Bunu sürekli hale getirmeniz lazım.
Ölçümlenebilir bir ödül olması
aslında en önemli artı değeri. Bu işi
yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem
veri bazen her şeyi önünüze serebilir.

bir o kadar hassas bir iş yapıyorsunuz.
Üniversiteler için sosyal medyanın
önemi nedir, sosyal medya iletişimi ile
kimleri hedef alıyorsunuz?
İşimin hassas olduğu konusunda
hem fikirim. Elimden geldiğince
kişisel duygularımı hesap yönetimine
katmamaya çalışıyorum. Üniversiteler
için sosyal medya en önemli iletişim
araçlarından biri hem birebir iletişim
hem de yeni öğrencilerin dikkatini
çekmek adına çok önemli. Yaşar
Üniversitesi olarak hedef kitlemiz
çok geniş; mevcut öğrenciler, lise
öğrencileri, aileler vb.

Bize bir günlük iş akışınızı anlatır
mısınız? İşiniz mesai saatinden sonra
da sürer mi?

Yaşar Üniversitesi’nin kurumsal
iletişiminde sosyal medyanın yeri
nedir? Üniversitemizin sosyal medya
iletişim stratejisi nasıl belirleniyor?
İçerik ve zamanlama neye göre
oluşturuluyor?

Yani her şeyden önce sabah twitter’da
gündemi kontrol ediyorum. Mesai
kavramı pek bu sektör için geçerli
değil. Bazen gece 11 bazen sabah saat
7, uyumadığınız süre boyunca her an
paylaşım yapmaya hazır olmalısınız.

Her şeyden önce aylık bir içerik
planımız var, fakat her önemli gün ya

Sosyal medya bugün haber alma
ihtiyacı, iletişim ve sosyalleşme gibi

1

Sosyal medya uzmanı olmak isteyen
arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Daima çok çalışmaları gerekiyor,
bugün tutan bir paylaşımınızın etkisi
sadece 1 gün… Ertesi gün onları yeni
bir zorluk bekliyor, ama bu da insana
ayrı keyif veriyor. Her gün yeni bir
şey öğrenebileceğiniz çok az iş var bu
dünyada, bu da onlardan biri…

Haber: Ayça Yavuz - Tasarım: Oğulcan Kaya
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Yaşar Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım
ve Çizgi Film Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sarp
Selçuk, Batman’da Ilısu Barajı’nın yapılmasıyla su altında
kalan tarihi resimledi. Hasankeyf Müzesi’nde sergilenen
çalışmalar; ilk çağlardaki ölü gömme gelenekleri, Anado-

‘‘

lu’da yaşayan bitki ve hayvanlar, dönemsel savaş sahneleri, alet yongalama gibi dönemine ışık tutan birçok önemli
tarihsel konuyu içeriyor. ‘Ne olursa olsun önceliğim çizmek’ diyen Sarp Selçuk’un başarı dolu bir kariyer geçmişi
bulunuyor. Sarp Hoca, sektörün önde gelen ajanslarında
tasarımcı olarak görev almış ve kurduğu ajansta irili ufak-

Her işin zorlukları vardır,
yaptığınız işten keyif alıyorsanız
bu zorluk size mutluluk getirir.

lı birçok markaya tasarım ve danışmanlık hizmeti vermiş.
Ürettiği tasarımlarla ve ekip arkadaşlarının tasarımlarıyla
sektörün prestijli tasarım ödüllerinin sahibi olan Sarp Selçuk ile yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

‘‘
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Bize kendinizden bahseder misiniz? Sarp Selçuk kimdir?
1973 yılında İzmir’de doğdum. 1991 yılında D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’ne girdim. Okul döneminde tasarım ve reklam alanında hizmet veren
firmalarda tasarımcı ve illüstratör olarak çalışmaya başladım. 1994-1995 yıllarında,
eğitimime ara vererek sanat ve yaşamla ilgili bilgi ve deneyimimi artırmak için Paris
ve Londra’da yaşadım.
Ajanslarda tasarımcı olarak çalıştığım dönemlerde, yaptığım tasarımlarla Reklamcılar Derneği’nin düzenlediği yarışmalarda ödüller aldım. 2000 yılına kadar tasarım
ofislerinde sanat yönetmenliği yaptıktan sonra freelance tasarımcı olarak çalıştım
ve 2001 yılında İzmir’de; Etycat Reklam Tasarım Çözümleri adı altında kendi tasarım stüdyomu kurdum. Birçok markaya tasarım ve danışmanlık hizmeti verdim,
birçok yeni markanın yaratım sürecini yönettim. Ekibimle ürettiğim tasarımlarla
ödüller aldık. 2011 yılında Hollanda’da dört ortaklı olarak “Solution Europe Media”
adı altında kurulan medya satın alma firmasının kurucu ortaklarından biri oldum.
2013 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım
ve Çizgi Film Animasyon Bölümlerinde yarı zamanlı olarak İllustrasyon, Animasyona Yönelik Karakter Tasarımı, Animasyona Yönelik Konsept Tasarımı, Animasyon Tarihi, Storyboard ve Temel Tasarım gibi dersler vermeye başladım. 2018 yılında Yaşar Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’nde yüksek
lisans eğitimimi tamamladım. Tez başlığı olarak da 2017 yılında başlamış olduğum
bir proje olan “Tarihsel illüstrasyonların arkeolojik müzeler üzerinden incelenmesi
ve Hasankeyf Müzesi üzerine proje çalışması” nı seçtim.
2019 Mart ayından beri Yaşar Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Çizgi Film ve
Animasyon Bölümü’nde tam zamanlı Öğretim Görevlisi olarak hizmet veriyorum.
Kültür ve Turizm Bakanlığının yapımını sürdürdüğü Hasankeyf Müzesine, tarihsel
olayları betimleyici illüstrasyonlar üretmiş olmanın yanı sıra belli başlı yayın evlerine kitap kapağı resimlemeleri ve bir çok firmaya illüstrasyon çalışmaları yaptım
ve yapmaktayım.

Hasankeyf Müzesi’nde sergilenmekte olan 32 eseriniz var.
Sizi o bölgede çalışmaya yönelten nedenler nelerdir?
Proje fikri nasıl doğdu?
Bazı konularda şanslı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Çocukluk yıllarımdan beri
çizim yaparım. Çizgi roman ve çizgi filmleri çok severim. Ayrıca çocukken resimli
tarih kitaplarına çok ilgi duyardım ve oradaki çizimleri ilgiyle incelerdim. Hayalim
bir gün bu tarz tarihsel resimlemeler yapmaktı. 2017 senesinin başlarında Hasankeyf müzesinin tasarım ihalesini alan bir firmanın sahibi beni aradı. Ellerinde böyle
bir proje olduğunu ve illüstratör olarak çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Şansım da tam orada başladı zaten. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum işi hem
de güzel bir kazanç karşılığı yapmamı istiyorlardı. Teknik detaylarda da anlaşınca
benim için zor ve bir o kadar da keyifli süreç başlamış oldu.

Çalışmaya başlamadan nasıl bir ön hazırlık süreci oldu?
Tek bir ön hazırlık sürecinden bahsetmek doğru olmaz. Her esere başlamadan önce
ayrı ayrı hazırlık süreçleri oluyordu. Her şeyden önce ekipçe Batman’a gittik. Hasankeyf ve çevresini gezdik ve coğrafyayı bolca fotoğraflayarak kendime geniş bir
referans kütüphanesi oluşturdum. Oradayken ve İzmir’e döndükten sonra işinde
deneyimli arkeolog arkadaşlardan illüstrasyonu yapılacak dönemi, dönemin özelliklerini ve çizilmesi planlanan olayın veya hikayenin detaylarını en ince ayrıntısına
kadar dinliyordum. Dinlerken aklımda canlanan kompozisyonları mesleki tabirle
“thumbnail” dediğimiz küçük kompozisyon eskizlerini alıyordum. Sonrasında okuma ve araştırma aşaması başlıyordu. Döneme ait tarihi kaynakları okuyup, buluntu
fotoğraflarından görsel referans kütüphaneleri oluşturuyordum. Çizeceğim eserin
hangi teknikle ve materyaller kullanılarak oluşturulacağına karar verdikten sonra
üretim aşamasına başlıyordum.
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Paleolitik çağ (yontma taş devri) alet yongalama işlemini altı aşama olarak çizdim.
Buluntu nesnelerin nasıl yapıldığını gösteren anlatımcı çizimlerdi.
Neolitik çağ konut yapımını altı aşamalı olarak çizdim. Neolitik dönem insanın
avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtiği dönem olması sebebiyle konut yapımı önemlidir. Neolitik çağ ölü gömme geleneklerini beş aşamalı olarak çizdim.
O dönem ölen kişi değişik aşamalardan geçirilerek yaşanan evin içerisine gömülürdü. Her aşama için bir çizim yaptım.Anadolu’da yaşamış ve yaşayan bitkilerden beş adedini çizdim, Anadolu’da geçmişte yaşamış ve bazısı hala yaşayan
hayvanları çizdim. Bir adet Tunç Çağında gömü törenini 230cm-160cm akrilik
tablo olarak resmettim. M.Ö. 400’de Atina’dan toplanan on bin kişilik bir ordu
Pers İmparatorluğu’na ulaşarak savaşa başladıkları anda, komutanlarını kaybederler. Anadolu üzerinden Atina’ya geri dönüşleri esnasında olan bir çatışmayı, o
dönem yazılan Anabasis kitabına uygun olarak resmettiğim: Onbinlerin Dönüşü
370cm - 270cm bir dijital tablo.

Nasıl bir çalışma süreciydi sizin için, zorlukları oldu mu?
Elbette her işin zorlukları vardır. En zor kısmı dönemi doğru resmetmeye çalışmaktı. İkinci zorluksa yaptığım eserlerin ebatlarının çok büyük olmasıydı. Dijital
eserlerde, bilgisayarlar zorlandı, geleneksel eserlerde de ben fiziksel olarak zorlandım. Her bir eser uzunca bir araştırma ve üretim süreci aldı. Büyük tabloların her
biri üçer ay gibi süreçlerde tamamlanabildi. Zor olmasına zordu ama dediğim gibi
her işin zorlukları vardır ama yaptığınız işten çok keyif alıyorsanız bu zorluk size
mutluluk getirir.

Tarihsel konuların resmedilmesi konusunda benzer çalışmalarınız
olacak mı, gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeler nelerdir?
Tarihsel illüstrasyonlar yapmak büyülü bir dünyaya girmek gibi. Çocukluğumda
dinlediğim masalları izlediğim filmleri resmediyormuş hissi yaratıyor bende. Böyle
bir müze, ansiklopedi veya herhangi bir kaynak resimlemesi gelirse tabii ki çalışmayı çok isterim ama başta da söylediğim gibi bu iş ayağıma gelen bir şanstı. Her
zaman böyle işler olamayabilir. Tabii ki benim mesleğim illüstratörlük. Tam zamanlı öğretim görevime devam ederken, bir yandan kitap kapağı resimlemeleri ve irili
ufaklı illüstrasyonlar da devam ediyor. Şimdiye kadar çok üretim yaptım. Ara ara
da karma sergilere katıldım. Önümüzdeki süreçte kişisel sergilere ve sanatta yeterlik tezime ağırlık vermeyi planlıyorum. Ayrıca konsept tasarımı ve imgesel çizim
süreçleriyle ilgili kaynak oluşturabilecek bir kitap projem var. Hayat her an insanın
karşısına çok farklı seçeneklerle geliyor. Hayattaki seçeneklerim ne olursa olsun çocukluğumdan bugüne süregeldiği gibi çizmek her zaman ilk tercihim olacak.
Ne olursa olsun çizmek…

RÖPORTAJ: Mehmet Can ERTÜRK TASARIM: Melih GİRGİN

Eserlerinizde hangi tarihsel konuları resimlediniz?
Bu konuların önemi nedir?
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40

Yeni Medyada Ayakta Kalmanın
Yolu İnovasyondur

Dergiyi tutundurmak için büyük bir PR çalışması gerçekleştirdim
Derginin satış tutundurma çabalarına
büyük önem verdiğini, kendinizi nasıl
satarsanız insanların da öyle alacağına

MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Prog-

olan inancını dile getiren Oral, PR ça-

ramı öğrencileri Mesleki Gelişim Et-

lışmaları olarak birçok otelle anlaştığını,

kinlikleri dersi kapsamında 32 yıl bo-

ücretsiz şekilde oda ve lobilere derginin

yunca medya sektöründe çok önemli

bırakıldığını, Şoförler ve Otomobilci-

görevler üstlenmiş Akademisyen/Yazar

ler Odası ile anlaşıp derginin taksilerin

Dr. Uğur Oral ile yerel dergi yayıncılığı

arka koltuk gözlerine koydurulduğunu,

konulu söyleşide bir araya geldi. Söyleşi

havaalanlarında, alışveriş merkezlerin-

kapsamında Oral, 24 yıl önce kurduğu

de ücretsiz dağıtıldığını belirtti. Üzerin-

İzmir’in ilk haber aktüalite dergisi İz-

de “İzmir 2000” Dergisinin logosu bu-

mir 2000’i, yerel dergi yayıncılığını, fır-

lunan binlerce alışveriş poşeti bastırıp,

satları ve zorlukları anlattı.

marketlere kullanmaları için ücretsiz
bir şekilde verildiğini belirten Dr. Uğur
Oral, gün geçtikçe büyümeye başlayan
derginin logosunun “Mavi Körfez, Yeşil
İzmir” sloganını yansıtması açısından,
özellikle mavi ve yeşil renklerde tasar-

Muhabirlikten patronluğa
uzanan bir başarı öyküsü

landığını söyledi.

Dr. Uğur Oral yerel dergi yayıncılığına başlama serüvenini şu sözlerle aktardı: “Gazeteciliğe 1987 yılında o zamanki Yeni Asır Gazetesi’nde muhabir olarak başladım.
O dönem gazetelerde görev yapan muhabirler ekonomi, siyaset, spor, magazin gibi
alanlar seçer, sürekli o alandaki haberleri takip ederler ve uzmanlaşırlardı. Ben po-

İzmir 2000 Dergisi yanına Zirve Gazetesi’ni getirdi

litikayı seçtim. Muhabirlik dönemimde çok çalışarak kendimi geliştirdim ve kısa
sürede yazdığım siyaset haberleriyle güzel işlere imza attım. Dil bilmem sayesin-

Zirve ödülleri adı altında bir organizasyona da imza attığını aktaran Dr. Uğur Oral,

de şansımın da yaver gitmesiyle çabuk yükseldim. 21 yaşında İzmir’de bulunan bir

bu çalışma kapsamında, İzmir’in en başarılı eğitim kuruluşuna, bilim insanına, sa-

magazin dergisinin haber müdürü oldum. Gazetecilikte 10 yılı geride bıraktıktan

natçısına, sanayi kuruluşuna, sivil toplum kuruluşuna çeşitli alanlarda ödüller ver-

sonra kendime şunu sordum: ‘Buraya kadar geldin ama bundan sonra ne yapmak

diğini söyledi. İzmir 2000 Dergisi’nin birinci kuruluş yıldönümünde, yanına bir

istiyorsun?’ O zamanlar okuduğum şu söz beni çok etkiledi; ‘Bir çınarın gölgesinde

de Zirve Gazetesi’ni getirdiğini belirten Oral, artık 25 kişiye iş istihdamı sağlayan

orkide olacağına, kendi güneşinde yanan ot ol.’ Mesleki bilgime güvendiğim için

bir KOBİ’ye dönüştüğünü ancak almış olduğu radikal bir kararla 3,5 yılın sonunda,

risk alarak “İzmir 2000” Dergisi’ni kurma kararı aldım.”

sahibi olduğu derginin ve gazetenin yayın hayatına son verdiğini ifade etti.
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Dijital çağa ayak uyduran dergiler kaybolmayacak

Niş dergiler her zaman revaçta olacak

Dergi yayıncılığının yeni medya karşısında ciddi bir gerileme içinde olduğunu

Dergicilikte ihtisaslaşmanın önemine de vurgu yapan Dr. Uğur Oral, “Dergilerin

belirten Oral, “İnternetin gelişmesiyle, geleneksel medyanın ve tabii ki basılı der-

bazı avantajları ve dezavantajları var. Avantajlarından bazıları, biraz daha eğitimli

gi yayıncılığının gerilemesi kaçınılmaz bir sonuç. Yaptığım bir araştırmada, Z

bir kesime hitap ediyor oluşu. Basılan bir derginin ömrü, gazeteye göre daha uzun.

kuşağının yazılı medyadan uzaklaştığı sonucunu da gördüm. Günümüzde yazılı

Dergide reklam almak daha kolay ve yaratıcılık şansı daha yüksek. Bir parfüm mar-

medya dijital ortamda da varlığını sürdürmeye çabalıyor ki bu bağlamda dergiler de

kasının, dergiye ürününün kokusunu içeren bir reklam verebildiğini, keza bir şam-

internet baskılarına önem veriyor. Geleneksel medya yeni medyayla entegre olduğu

puan firmasının yeni çıkan ürününün bir kullanımlık minik bir örneğini dergiyle

oranda ayakta kalacaktır. Bu vizyona sahip basılı dergilerin de sektördeki mevcudi-

dağıtabildiğini görüyoruz Böyle yaratıcı ve çarpıcı reklamlar gazetede mümkün de-

yetlerini koruyacağını, dolayısıyla basılı dergi yayıncılığının dijital teknolojilerle

ğil. Dezavantajlarından bazıları; reklam vermek daha pahalı, dünyaca ünlü “Capi-

desteklenmiş bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

tal” dergisinin 2017’deki reklam tarifesinde, bir sayfası, sayfanın yerine ve boyutuna
göre değişiklik gösterse de ortalama fiyatı 24 bin TL ile 115 bin TL arasında. Türkiye’nin yarınlarının belirli bir yöne doğru yayın yapan ihtisas dergileri olduğuna inanıyorum. Niş okuyucuya sahipler yani o konuyla ilgilenen okurlara ulaşırlar” dedi.

45

Yeni medyada ayakta kalmanın yolu inovasyondur
Günümüzde online haber sitelerinin ön plana çıktığını ancak sayıları arttıkça içerik benzerliklerinden ötürü bazı sitelerin yarışta geride kaldıklarını öne süren Oral
şunları söyledi: “Kaliteli, özgün içerik oluşturanlar ve yenilik getirenler fark yaratacaktır. Ekonomik koşullar istihdamı zorlaştırdığından ajans aboneliği gerek yazılı
basında gerekse online haber sitelerinde çok popüler hale geldi. Artık basın kuruluşları muhabir istihdam etmek yerine, cüzi bir ücretle ajanslara abone oluyor ve
canlı yayınlar, röportajlar, bütün haberler fotoğraflarıyla birlikte ajanslar tarafından
bu kuruluşlara servis ediliyor. Ekonomik açıdan avantajlı görünse de bunun bir riski var, zira gazeteler de online haber siteleri de aynı içeriği okura sunuyorlar. Başlık
aynı, metin aynı, fotoğraf aynı... Birbirlerinin kopyası oluyorlar sonuçta. Fark ve tercih edilmek isteyen basın kuruluşları mutlaka özel haberler, araştırmalar, röportajlar üretmeyi tercih etmek durumundadır. Yazılı basında bir kural vardır; “Gazeteyi
haber sattırır” derler, aynı mantık ve kural online haber siteleri için de geçerlidir.”

Bu sektörde ilerlemek istiyorsanız sabırlı olun
Dr. Uğur Oral, medya sektöründe ilerlemek isteyen gençlerin sabırlı olmaları gerektiğini vurgularken sözlerini şöyle sürdürdü “Ben mesleğe adım attığımda ustam
şu öğüdü vermişti: “Çalıya basmadan halıya basılmaz.” Özellikle gazetecilikte bu
çok doğru bir yaklaşımdır. Bugün nedense mesleğe adım atan herkes bir an önce
köşe yazmak istiyor. Ben kendimde o yetiyi bulana kadar 13 yıl bekledim. Sayısız
röportaj yaptım, miting takip ettim. En alttan yukarıya gelmenin birçok avantajını
yaşadım. Unutmayın ki iyi yemek kısık ateşte pişer. Hangi mesleği seçerseniz seçin,
globalleşen dünyada iyi derece yabancı dil bilmek çok önemli. Bu mesleğe gönül
veren tüm gençlerin mutlaka bir yabancı dili çok iyi bilmeleri gerekir. Bir diğer
“olmazsa olmaz” ise okumak…Çok okumak… Unutmayın ki dili yönlendiren beyindir. Beyni dolu olanın konuşması da yazması da çok daha etkili olur, bu yüzden
mutlaka kendinizi geliştirin.”

HABER: Talha DALBUDAK TASARIM: Melih GİRGİN
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Vakfı, GENÇTUR (Gönüllü Hizmetler
Derneği). 2014 yılından bu yana Yaşar
Üniversitesi’nde Sosyal Sorumluluk
Programları Koordinatörü olarak
çalışıyorum. Her dönem 100’ün
üstünde sivil toplum örgütü ve 1000
civarında öğrenci ile yüzlerce farklı
çalışma gerçekleştiriyoruz.
Hobilerinizi ve sizi tanımlayacak
özelliklerinizi de bilmek isteriz

Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli:

“Gönüllü olmak
insana öz güven, kişilik
ve saygınlık katar.”
Üniversitemizde sosyal sorumluluk denilince akla gelen ilk isimlerden olan
Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli ile gönüllülük, sivil toplum konularında
bir röportaj gerçekleştirdik. Birçok sivil toplum kuruluşunda üyelik ve
yöneticilik pozisyonlarında yer alan Hocamızın neden akla gelen ilk
isimlerden olduğuna röportajı okuduktan sonra hak vereceksiniz.
Merhaba; öncelikle sizi tanımak isteriz bize kendinizden bahseder misiniz?
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldum.
Mezuniyetimden itibaren sivil toplum alanında gönüllü ya da profesyonel olarak
çalıştım. Çalıştığım kurumlardan bazıları TEMA Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri

Bizim nesil sadece ders çalışmaya
odaklanmış bir nesil olduğu için
çocukluğumdan beri bir hobi
edinemedim. Ancak şimdilerde
yaptığım işin bir hobi olduğunu
düşünüyorum. Yani gönüllü
faaliyetlerde bulunmak, iş birlikleri
gerçekleştirmek. Ancak bir de gezmek
var tabii. Farklı coğrafyalarda uyanmayı
seviyorum. Beni en iyi tanımlayan şey
kurduğum ilişkiler ve dâhil olduğum
ağlardır. Fazlasıyla dışa dönük bir
kişiliğim var. Zihnim her zaman çözüm
odaklıdır, karşılaştığım her sorunda
aklıma gelen ilk şey bu sorunu nasıl

çözebilirim sorusu olur. Bu da beni
eylem insanı yapıyor.

Her ne kadar deprem felaketi
canımızı sıkmaya devam etse
de deprem sonrasında yaraların
sarılmasına yardım eden kevser
çimenli’den yürüttüğü faaliyetleri
dinleyelim.
Hepimizi derinden üzen deprem
konusu hakkında soru sormak
istiyorum. Depremden sonra nasıl
organize oldunuz ve kriz anını nasıl
yönettiniz? STK’lar ile nasıl iletişime
geçildi?
Bu sorunun cevabını verirken sizleri
biraz 2016 yılına götürmek lazım.
2016 yılında Yaşar Üniversitesi olarak
farklı kurumlar arasındaki işbirliğini
güçlendirmek ve gönüllülüğü
yaygınlaştırmak amacı ile “İzmir’de
İyilik Var” adlı iyilik hareketini
başlattık. Bu hareketi 4 yıl boyunca
sürdürdük ve süreç içerisinde kamu
kurumlarının, yerel yönetimlerin,
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üniversite ve sivil toplumun işbirliği
ve birlikte çalışma deneyimlerini
geliştirdik. 4 yıl bize her birimizin
uzmanlığını, önceliklerini ve kısıtlarını
öğretti.
Bu deneyim ilk olarak pandemi başında
çalışmalarımızı hızlandırmamızı
sağladı. Söylediğim gibi aklıma ilk gelen
şey sorun karşısında çözüm odaklı
düşünmek, “ne yapılabilir?” hemen
bir çağrı yaptık işbirliği yaptığımız
kurumlara. Çağrımız karşılık buldu ve
19 Mart 2020 tarihinde sadece 8-10 gün
içinde biz yerel yönetimler, üniversite
ve sivil toplum örgütleri olarak bir
araya gelmiş ve çalışmalarımızı
planlamıştık. Bu çalışma süresince
onlarca etkinlik, yayın, yarışma, yardım
toplama çalışması gerçekleştirildi.
Platformun adı “Corona Günlerinde
İyilik Platformu” oldu ve birçok yerde
iyi örnek olarak gösterildi, yayınlandı ve
destek alarak deneyimler kitaplaştırıldı.
Deprem felaketi konusunda ise,
depremi herkes gibi hissederek
öğrendik. Aynı akşam da aksiyon alıp
sahaya çıktık. Buradaki fark şu idi;
diğer kurumlar ile işbirliğinden ziyade
kendi içimizdeki işbirliğine yöneldik.
Her dönem sosyal sorumluluk
dersini alan bazı öğrenciler gruplar
kuruyor. Bu gruplar üzerinden
hızla sahadaki ihtiyaçları tespit
ettik. Giden öğrencilerimiz olduğu
yerden bizlere acil ihtiyaçları iletti ve
tedarikini sağladık. Ardından İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, AFAD
ve Bayraklı Belediyesi ile görüşmelere
başladık ve günlük listeleri aldık.
Yaşar Üniversitesi bünyesinden
Afet Destek Ekibi kurduk. Bu ekip
3 temel sorunu gündemine aldı:
Yaşar Üniversitesi’nde eğitim gören
depremzede öğrencilerin barınma
ihtiyaçlarının çözümü, öğrencilerin
bilgisayar gibi eğitim ihtiyaçlarının
çözümü ve diğer depremzedelerin
her türlü ihtiyaçlarına olanaklarımız

çerçevesinde destek sunabilmek. Spor
salonunu küçük bağışlar için bir depoya
dönüştürdük. İzmir’de kurulan 4 depo
ile iletişim kurduk. İlk günden 18
Kasım tarihine kadar hem sahada hem
geri planda 450 gönüllümüz ile birlikte
var olduk. Yemek dağıttık, malzeme
götürdük, ayakkabı, oyuncak, hijyen
malzemeleri gibi ihtiyaçları anında
giderip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.
Tabii bu işleri koordine eden 15 kişilik
bir mutfak ekibimizin de olduğunu
unutmamak lazım.
Gönüllülüğün en büyük
kazanımı oluşturduğunuz ağlar,
gerçekleştirdiğiniz işbirlikleri ve
çevrenizden size duyulan güvendir.
Tüm olanaklarımızı seferber
ederek içimize sinen bir çalışma
gerçekleştirdik. Çalışmalara katılan
tüm mezunlarımıza, akademik ve idari
personele, öğrencilerimize büyük bir

alkış lazım. Herkes işini can-ı gönülden
yaptı.
Geleceğe yönelik projeleriniz var mı?
Önceliğiniz olan projeler nelerdir?
Projelerimiz ihtiyaçlardan doğuyor.
İhtiyaçlar oluştukça yeni çalışmalar da
gerçekleştireceğiz. Şimdilik pandeminin
elverdiği kadar çalışabiliyoruz.
Okul dışında neler yapıyorsunuz,
hangi STK’lara üyesiniz?
Okul dışında ne yapıyorum, kızım var
6 yaşında onunla zaman geçiriyorum,
birçok sivil toplum örgütüne gönüllü
olarak danışmanlık yapıyorum. Hali
hazırda İzmir Başka Bir Okul Mümkün
Eğitim Kooperatifi’nin ortağı, Gönüllü
Hizmetler Derneği ve TURMEPA
Deniz Temiz Derneği İzmir Şubesinin
YK üyesi, Uluslararası Proje Eğitim
ve Gençlik Merkezi Derneği’nin
kurucusu, AB Sivil Düşün Programı’nda

gönüllülük konusunda uzman, Geleceği
Paylaş Sivil İnisiyatifi’nde kurucu ve
gönüllüyüm.
Sizin eklemek istediğiniz veya
bahsetmek istediğiniz bir şeyler var
mı? Duymak, öğrenmek isteriz.
Ben herkesin “sadece gençlerin değil”
gönüllülüğü deneyimlemesini çok arzu
ederim. Çünkü gönüllü olmak insana
öz güven, çevre, kişilik, saygınlık gibi
birçok kazanım sağlıyor. Gönüllülük
toplumdaki sorunlar karşısında aslında
bireyin bir reaksiyonudur da. Ancak
maalesef ülkemizde bu düzey çok çok
yetersiz. Dilerim ki daha çok insan
gönüllü olur.

Röportaj: Muhammed Bal / Tasarım: Tasarım Ofisi

49

50

51

-

-

-

Yaprak Dergisi • Güz / 2021 •HABER

52

ACININ MERKEZİNE
YOLCULUK

Gönüllü ekipler olarak 4 gün boyunca deprem bölgesinde
yardım ve ikramlarda bulunduk. Somalı madencilerin hafifçe
vurduğu kolonların ikiye bölünmesini de gördük, çorbasını
sokak köpekleriyle paylaşanları da.
İzmir’de 30 Ekim Cuma günü saat
14:50 sularında hepimiz uzun süre
devam eden ve giderek şiddeti artan
bir deprem yaşadık. Sarsıntının ilk
anından itibaren depremi hissedenler
ve haber bültenlerinde son dakika
bilgisini görenler yakınlarına ulaşmak
için telefonlarına sarıldı. Fakat telefon
şebekeleri tam anlamıyla çalışmıyordu.
AFAD depremin büyüklüğünü
6.6, Kandilli Rasathanesi 6.9, bazı
uluslararası kuruluşlar 7.0 olarak
açıkladı. İzmir’in tarihinde gördüğü en
büyük depremlerden bir tanesi olarak
kayıtlara geçti.

Gece yarısı yardımlarla yola
çıktık
Sarsıntının geçmesini takip eden
dakikalarda yaşadığım ilçe Foça’da
hasarın boyutunu görebilmek için
merkeze doğru harekete geçtim. Foça’da
hasar gören binalar ve yıkılan tarihi
evler dışında bir kayıp olmamıştı.
Süreci yakından takip ederken Bayraklı
ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere
metropol ile kıyı şeridinde olan ilçelerin
siyasi parti kuruluşlarının başkanları
ile irtibata geçtim. Bayraklı’da yıkımın
can yakıcı sonuçlarını telefonla takip

ederken Foça’da bulunan gençleri
ihtiyaç doğrultusunda gerçekleşecek
çalışmalarda faaliyet göstermek
amacıyla Foça Belediyesi önüne acil
koduyla davet ettim.
Cuma gününün akşamında battaniye,
yorgan gibi ilk gece eksik olan
malzemeleri toplamak amacıyla bir
kampanya başlattık. Kampanyamıza
vatandaşlar desteğini esirgemedi ve
sabaha kadar belirlediğimiz toplama
noktalarına yardımlar ulaştı. Gece 3
civarında toplanmakta olan yardımların
bir kısmını araca yükleyerek
Bayraklı’ya, tarifi olmayan bir acının
merkezine arkadaşlarımızla yola çıktık.
Bayraklı Öğretmenevi konumunda
muazzam bir yardım çalışması
mevcuttu. Yardım paketlerini teslim
ettikten sonra Rıza Bey Apartmanı
bölgesinde koordinasyon sağlayarak
ihtiyaç durumunu listeledik. Sabaha
karşı gerekli ihtiyaçların teminini
sağlamak ve ekip koordinasyonunu
oluşturmak üzere Foça’ya geri döndük.
Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra
Bayraklı bölgesine tekrar yola çıktık.
Gündüz vaktinde yıkımın sonuçlarını
ve kargaşayı daha fazla hissettik.
Ekiplerin çalışmaları arasında umutla
bekleyen, uykusuzluktan kızarmış
gözlere, her şeye yetişmeye çalışan
gönüllü ekiplerin telaşına ve saf insani
duygulara çok daha yakından şahit
olduk.

Parkta 4 gün ikram
Güzel İzmir’in güzel insanları sayesinde
yaralar olabildiğince hızlı sarılırken
gönüllü ekiplerimiz ile henüz yardımcı
olunamayan konumların tam listesini
oluşturduk. Rıza Bey Apartmanı
enkazının bulunduğu bölgenin bir
arka sokağında, Barış Manço Parkı
konumunda çadırların kurulduğu
bilgisini aldık ve ikram aracımızı
oraya yönlendirdik. 4 gün boyunca
Barış Manço Parkı’nda sıcak içecek,

çorba, su, süt, meyve, atıştırmalık
gibi ikramları dağıttık. Aynı zamanda
yardımcı olmak isteyen gönüllüler için
yerel bir koordinasyon merkezi olduk.
Bayraklı’da oturan arkadaşlarımdan
yardımcı olmaları amacıyla ricada
bulunarak battaniye ve yorgan istedim.
Gönüllü ekibi kuran arkadaşlarım
tüm gece boyunca çevre ilçelerde
yaşayan arkadaşlarına, aile dostlarına,
akrabalarına ulaşarak gereğinden fazla
battaniye ve yorgan toplayarak Barış
Manço Parkı’na getirdiler. İhtiyacı
olanlara malzemeleri ulaştırdıktan
sonra elimizde kalan fazlalıkları İyilik
Takipçileri olarak tanınan gruba teslim
ettik. Sabah saatlerinde ise Özkanlar
bölgesinde, Yaşar Üniversitesi’nin
tam karşısında, boşaltılan binalardaki
vatandaşlarımız için çorba ikramı
gerçekleştirdik.

Tarifsiz duygular yaşadık
Bazı anlar oldu ki yutkunamadık. İki
kase çorbayı eşine ve kendisine fazla
gören, “Bizden daha fazla ihtiyacı olana
gitsin” diyen vatandaşla da, çorbasını
yarım bırakarak içine ekmek doğrayan
ve yanındaki sokak köpeğiyle paylaşanla da karşılaştık.
Üçüncü günde akşam saat 23:00 civarında Bornova’da sıcak içecek ikramı
yapan bir grubun malzeme sıkıntısı çektiğini öğrendik ve malzeme konusunda
yardımcı olmak adına yanlarına gittik.
Grubun Yaşar Üniversitesi öğrencilerinden oluştuğunu öğrendiğimde sadece
tebessüm edebildim. Bu kadar büyük
bir acının, korkunun ve umutsuzluğun
içerisinde aynı zamanda birlikteliğe,
dayanışmaya da şahit olduk.
Soma’dan gelen madencilerin, kazmalarıyla hafifçe vurduğu kolonların
ortadan ikiye bölünmesine öfke dolu
gözlerle baktık.
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9 gün boyunca Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda, Barış Manço Parkı’nda,
Öğretmenevi konumunda, Bornova’da
kısacası nerede ne lazımsa yetişmeye
çalıştık ve tarif edilemeyecek duyguları
paylaştık.
58. saatte mutluluğa, 65. saatte alkışlara
ve 91. saatte mucizeye tebessümle eşlik
ettik.
115 canı, arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, her gün selam verdiğimiz insanları
kaybetmenin üzüntüsü içerisinde tek
temennimiz bir daha böyle bir trajedinin yaşanmamasıdır.
Canla başla çalışan gönüllülere ve görevlilere minnetle - Kaybettiklerimize
saygıyla.

Haber: Caner Aktan - Tasarım: Oğulcan Kaya

Depremde
‘Hayat Üçgeni’
Evimde yakalandığım deprem şiddetlenmeye ve uzun sürmeye
başladığında okulda aldığım eğitimi hatırlayarak hayat üçgeni
oluşturmam gerektiğini düşündüm.
Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020
günü gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki
deprem İzmir başta olmak üzere
Ege ve Marmara bölgesini derinden
etkiledi. İzmir tarihinin en büyük
depremlerinden biri olduğu söylenen
afet birçok can ve mal kaybına neden
oldu.

Covid-19 mu? Deprem mi?
Deprem anında ben de pek çok kişi gibi,
uzun süredir ülkemizin gündeminde
olan Covid-19 hastalığı yüzünden dışarı
çıkmak ve çıkmamak arasında kararsız
kaldım. Can havliyle bulundukları
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ortamı terk edenler de oldu, deprem
mi yoksa hastalık mı daha kötü diye
düşünüp benim gibi ikilemde kalanlar
da oldu.

Koltuğun yanına uzandım
Ben, herkesi derinden etkileyen 30
Ekim’deki büyük depreme İzmir
Üçyol’daki evimde yakalandım. Deprem
olduğunu hissettiğim anda korktum,
şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim.
Aklıma gelen ilk şey deprem bittiği
anda evimi terk etmem gerektiği oldu.
Fakat deprem şiddetlenmeye ve uzun
sürmeye başladığında okulda aldığım
eğitimi hatırlayarak hayat üçgeni
oluşturmam gerektiğini düşündüm.
Bulunduğum odadaki koltuğun yanına
uzanarak hayat üçgeni oluşturdum.
Depremin bittiğini hissettiğimde ayağa
kalktım, evi kontrol ettim ve hızla
dışarı çıktım. Benimle beraber herkes
sokaklara dökülmüştü.
Ağlayan çocuklar, korku dolu bakışlar,
sevdiklerine ulaşmaya çalışan
insanlar…
Ben de ilk önce aileme ve sevdiklerime
ulaşıp nasıl olduklarını sordum.
Herkesin iyi olduğunu öğrendikten
sonra telefonumdan haber sitelerine
girdim ve depremin şiddetini, can
kaybı olup olmadığını araştırdım.
Deprem anında çarpışan arabalar,
yıkılan binalar ve depremden dolayı
deniz suyunun taşması birçok can
kaybına neden olmuştu. Durumun
bu kadar ciddi olabileceği aklıma
gelmemişti. Evi yıkılan, sevdikleri enkaz
altında kalan, evine dair hiçbir anısı
kalmayan yüzlerce insan ne yapacağını
bilmiyordu. Arama kurtarma ekipleri ve
gönüllü vatandaşlar tüm gücüyle enkaz
altındaki insanları kurtarmak için
günlerce çalıştılar.

Hiç beklemediğimiz anda gerçekleşen
mucizeler, saatler sonra enkazdan
çıkarılan insanlar bize umut oldu.
Tüm Türkiye bir olup depremde
ailesini ve evini kaybeden insanlara
yardımcı oldu. Küçüğünden büyüğüne,
uzağından yakınına herkes çalıştı,
çabaladı ve birçok yardım kampanyası
başlatıldı. Aynı zamanda, depremin
ardından yaşanan artçı depremler
günlerce sürdü ve sürekli korku halinde
olmamıza sebep oldu. Covid-19
hastalığı nedeniyle insanlar evinde
kalmayı tercih etti. Yaşanan bu afet
birçok insanda psikolojik hasar da
bıraktı. Yaşananları atlatmak hiç birimiz
için kolay olmadı.

Tek Olumlu Etkisi
Aklımıza kazınan bu büyük afetin
bizlere kazandırdığı, deprem anında
hayat üçgeni oluşturmanın, deprem
çantası hazırlamanın ve deprem anında
bilinçli davranmamızın önemini
anlamak oldu
Umarım, ölümle burun buruna
geldiğimiz bu afet hepimize birer ders
de olmuştur. Böyle bir afeti bir daha
yaşamamak dileğiyle…
Geçmiş Olsun İzmir, Geçmiş Olsun
Türkiye…

Haber: Ayşenur Durna
Tasarım: Yağmur Sude İzmirli
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Türkiye’de tiyatro dediğimizde aklınıza gelen ilk cümle nedir?
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Herkesin çok sevdiği, ama neden sevdiğini bilmediği, meslek olarak algılanmayıp
hobi bazında kabul gören ve maalesef sanatın birçok dalı için olduğu gibi üvey evlatlardan biri diyebilirim. Ancak öte yandan da Anadolu insanın yüreğine en hızlı
dokunan Cumhuriyet kazanımlarının en büyüğü ve en sahip çıkılanıdır tiyatro.
Sizce tiyatroya ilgi ülkemizde nasıl artırılabilir?
Tiyatroya ilgiyi artırabilmek için bence önce insanın kendine değer vermesi, birey
olmayı öğrenmesi, yaşamsal disiplinlerle kendini ve ruhunu var etmesinin önemiyle
yüzleştirilmesi gerekiyor. Yani yaşam felsefesi ve kültürün önemi konusunda geliştirici bir eğitim programı uygulanmalı. Empati kültürü, felsefe ve psikoloji temelli bir
eğitim politikası ile yetişen birey kendiliğinden sanata ve dallarına koşacaktır zaten.
Tiyatro ve dizi oyunculuğunu karşılaştırırsanız size en çok keyif veren alan hangisi?
Neden?

“TİYATRO,
CUMHURİYET
KAZANIMLARININ
EN BÜYÜĞÜDÜR.”
Tiyatro, sinema ve televizyonda çok sayıda rolü canlandıran, oyunculuğun yanı
sıra sanat yönetmeni ve yönetmen olarak çalışan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tayfun
Erarslan ile Yaprak Dergisi için keyifli bir röportaj yaptık. Erarslan, insanımızın tiyatroya bakış açısını sorduğumuzda, “Anadolu insanının yüreğine en hızlı dokunan
Cumhuriyet kazanımlarının en büyüğü ve en sahip çıkılanı” diyor.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bize Tayfun Erarslan’ı anlatabilir misiniz?
1967 yılında Almanya’da doğmuşum. İlköğrenimimi Sakarya’nın Akyazı ilçesinde,
orta ve lise öğrenimimi ise Kocaeli Değirmendere ve Gölcük’te tamamladıktan sonra 1984 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne girdim. Daha sonra
gerçek tutkum olan mesleğin Tiyatro olduğunu keşfedince 1988 yılında HÜ Ankara
Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’ne girdim. 1992 yılında mezun oldum
ve 1993’de ilk görev yerim olan Adana’da Devlet Tiyatrosu mensubu oldum. Bugüne
kadar da Adana, Diyarbakır, Ankara ve İzmir Devlet Tiyatroları’nda oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni olarak çeşitli görevlerle DT’de devam ediyorum. Bu süreçte
dizi ve seslendirme çalışmalarım da devam ediyor. Bir oğlum var. O da bu yıl oyunculuk dalında yükseköğrenimine başladı.

Oyunculuk adına kurallarınız var mıdır?
Türkan Şoray kurallarım yok ama çalışırken son derece disiplinli, titiz ve hatta biraz
sinir bozucuyumdur. Değişmez kuralım mesleğin ana ve kutsal değerlerine zarar
verilmeden çalışılmasıdır. Aksi davranan biri ya da birileriyle çalışabilmem mümkün değil.
Bir röportajınızda İzmir halkına küçük bir siteminiz olmuş. “Bu kadar aydın bir
kentin daha itici bir güç olması gerektiği” ni söylemişsiniz. Bu konuyu biraz açabilir
misiniz?
Evet, İzmir DT Müdürlüğüm sırasında söylemiştim. Gerçi İzmir’i tanımaya başladığımdan beri gözlemlediğim bir şeydi bu. Kentteki Sanat ve Kültür faaliyetleri için
beğeni, eleştiri ve taleplerini Kurum ve topluluklara daha net belirtmeleri, seçicilik
ve beğeni kriterleriyle daha yönlendirici olmaları, bunları yapmadan sunulan her
şeye aynı yoğunlukta katılım gösterdikleri takdirde bu eşsiz mirasa sahip kentten
beklenen ölçüde yaratıcı, zorlayıcı ve estetik belirleyici olamayacaklarını düşündüğümü belirtmek istemiştim.
Oynadığınız oyunlar sırasında sahnede başınıza gelen komik ve ilginç anlar varsa
bizimle paylaşır mısınız?
Bir sürü anım var tabii. Ama oyun sırasında hastalanıp sahneden hastaneye kaldırılmamı unutamam. Oynadığım oyun hastanede geçen ve benim de boynundan
aşağısı felçli bir hastayı oynadığım bir oyundu. Oyun sırasında gelen krizi seyircinin
uzun süre oyun sanması, götürüldüğüm hastaneye gelen hazır hasta kostümlü hasta
olmamım doktorlar tarafından uzun süre anlaşılamaması unutulmaz benim için.
Yaprak Dergisi okuyucularına bir mesajınız var mı?
Kimseye öğüt vermeyi sevmem ama okuyan, okutan, sorgulayan ve empati yeteneği
gelişmiş bireyler yaratmak için güçbirliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum…

Haber: Öykü Yürür - Tasarım: Oğulcan Kaya

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Tayfun Erarslan:

Her ikisini de keyifle yapıyorum ama Tiyatro her zaman ilk planda benim için. Seyirci ile birebir temas ve yaratma aşamasının hazzı ve heyecanı sanırım vazgeçilmez
kılan.
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Gençliğin Siyasete Bakışı
Siyasette dünya çapında gerçekleşen gençleşmeye bizler de ayak
uydurmak zorundayız. Gençliğini 20 yıl önce yaşamış siyasetçilerin
günümüz gençliğinin sorunlarını içtenlikle anlaması ve çözüme
kavuşturması uzak bir ihtimaldir.
İşsizlik, ekonomi, gelecek kaygısı,
eğitim sistemi. Bu konular, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan 13 milyona
yakın genci ilgilendiren sorunlardan
sadece bazıları. Günümüz siyasetinde
gençlerin varlığı her geçen gün daha
fazla tanınmakta. Buna rağmen genç
kesim siyasette aktif rol almaktan
memnuniyet duymuyor. Bu konu
üzerine araştırma yapan Yaşar
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur
Oral’ın çalışmasına göre Z kuşağı
siyasete mesafeli. Araştırmaya göre
gençler siyaseti çok yakından takip
ediyor, yorumluyor fakat aktif olarak
siyaset içerisinde görev almıyor. Anket
içerisindeki ‘Bir siyasi partiye üye
misiniz, üye olmayı düşünür müsünüz?’
sorusuna gençlerin %64’ü asla üye
olmam seçeneğini işaretlerken %9’luk
bir kesim üye olduğunu aktarıyor.
%27’lik kısım ise üye olabileceğini dile
getiriyor.

çok hızlı bir şekilde değişebiliyor.
Hükümetler, bakanlar, belediye
başkanları görevden alınabiliyor
veya siyasiler eleştirildikleri konu
üzerine yeni politika üretebiliyorlar.
Ülkemizde toplamda 64 milyon sosyal
medya kullanıcısı bulunmakta ve
büyük çoğunluğu 25-34 yaş aralığında.
Geri kalan kısmın çoğunluğunu da
18-24 yaş arası gençler oluşturuyor.
Gençler çok etkili bir dile ve gelişmiş
bir anlayışa sahip. Sosyal medyada
paylaşılan siyasi mesajlarda bu
açıkça görülüyor. Fakat gençler
sosyal medyada sahip oldukları gücü
realist siyasete yansıtma konusunda
etkili değiller. Bu kararları maalesef
gençlerin içinde bulundukları
sorunların sadece seçim döneminde
dikkate alınmasına sebep oluyor.
Bunun için gençlerin fikir ve politika
üretmesini isteyen partiler yeni bir
çalışma sahası oluşturmuş durumda.

Sosyal Medyanın Gücü

Partilerin yeni örgütlenme
modellerinden biri Genç Gönüllüler.
Bu model, gençlerin ideolojisine
yatkın olan partide üye olmadan fikir
üretmesini ve çalışmasını sağlayan

Günümüz dünya siyasetinde, sosyal
medya aracılığıyla fikrini belirten
gençler sayesinde toplum bilinci
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bir proje. Gençlerin siyasette aktif rol
alması için büyük bir kesim çalışmalar
gerçekleştiriyor. Sadece siyasi partiler
de değil. Sivil Toplum Kuruluşları
da gençlerin apolitik düşünceden
uzaklaşması için sosyal medyada
zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor.

Gençligini
20 Yıl Önce
Yaşamış
Siyasetçiler

Gençler Neden Siyasette
Söz Almalı?

Türkiye’de 12 milyon 749 bin vatandaş
bir siyasi partiye üye durumunda.
Bu rakamın azınlık kısmını gençler
oluşturuyor. Durum bu olunca
siyasi partilerin milletvekillerini,
il ve ilçe başkanlıklarını, belediye
başkanlarını orta yaş ve üzerindeki
kişiler oluşturuyor. Gençlerin siyasete
vereceği önemle beraber siyasi
partilerin de gençlere liderlik, yönetim
gibi konumlarda görev vermek
zorunda kalacağını söylemek mümkün.
Siyasette gençleşmek ülke gündeminde
bulunan sorunların hızlıca çözüme
kavuşmasına, siyasi arenanın kalitesinin
artmasına ve arkadan gelen yeni neslin
toplum bilincine daha yatkın olmasına
katkı sağlayacaktır. Siyasetin kaliteli
olması için her bir bireyin politika
üretmesi gerekmektedir.
Gençliğini 20 yıl önce yaşamış
siyasetçilerin günümüz gençliğinin
sorunlarını içtenlikle anlaması ve
çözüme kavuşturması uzak bir
ihtimaldir. Yenilenen ve gençleşen
siyasi enerjiyle beraber, yerel
yönetimlerdeki sorunlar genç belediye
başkanı tarafından, ülke gündemindeki
konular genç milletvekilleri ve
genç il, ilçe başkanları tarafından
hızla çözülecektir. Dünya çapında
gerçekleşen gençleşmeye mutlaka
ama mutlaka bizler de ayak uydurmak
zorundayız.
İklim krizlerini en çok hissedecek olan
kesim bizler yani gençler, bunu en çok

önemseyecek ve buna uygun politika
üretecek kişileriz aynı zamanda. İklim
krizi bunun sadece bir örneği. Nüfus
planlaması, eğitim sistemi, gençlere
kültür programları için ek bütçe vb.
konuların çözümü dikkat ve heves
ister. Bu bağlamda tecrübeli ve orta
yaşlı kişilerin, genç liderlerin ekibinde
bulunduğu kadrolar oluşturmak
zorundayız. Çünkü ilerlemek ve
dünyaya ayak uydurarak politika
üretmek enerji ister.

İklim
krizini
en çok
gençler
hissedecek

Uzun lafın kısası;
Şikayet etmek yerine görev almalıyız.
Haydi gençler siyasete…

Haber: Caner Aktan / Tasarım: Ahmet Bayram
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Merhaba. Sizin Şekersiz grubunun vokali ve şarkı yazarı
olduğunuzu biliyorum. Bir röportajınızda Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olduğunuzu okudum. Ben de Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler
ve Tanıtım programı öğrencisiyim. Bu bağlamda güzel bir
tesadüf oldu. Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz
ve grup üyelerinizi tanıtır mısınız?
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Kışın Corona Virüsle Mücadelede
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren

7 Yıldız Besin

Uzak Doğu’da ortaya çıkışıyla etkisini tüm dünyada gösteren Koronavirüs
(Covid-19) salgını yaşam tarzlarımızı ve birçoğumuzun beslenme alışkanlıklarını
değiştirdi. Temizlik, mesafe ve maske virüsle mücadelenin olmazsa olmazlarıyken,
yaklaşan kış aylarında hangi besinlerin bağışıklık sistemimizi destekleyeceği, hangi
besin takviyelerinin alınması gerektiği merak edilen sağlık konuları arasında yer
alıyor. Biz de tüm bu merak edilenleri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden Dr.
Diyetisyen Serap Yavuz ile konuştuk.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Serap Yavuz kimdir?
1975 Niğde doğumluyum. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik bölümünden mezun oldum. Aynı yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev
yapmaya başladım. Lisansüstü eğitimimi Erciyes Üniversitesi’nde tamamladım.
Mesleğimde 24. yılımdayım.

“Güne iyi bir kahvaltıyla başlanmalı’’
Kış aylarının yaklaştığı bugünlerde mikroplarla başa çıkmamızda beslenmenin
önemi nedir, nasıl beslenmeliyiz?
Hepimizin bildiği gibi kış ayları ile beraber hastalıkların görülme sıklığı artar.
Vücudumuz da bağışıklık sistemi aracılığıyla hastalıklara karşı savunmaya
geçer. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde beslenmenin önemi büyüktür. Peki
bağışıklık sistemimizi beslenme ile nasıl güçlendirmeliyiz? Bu dönemde nasıl
beslenmeliyiz?
Kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için güne iyi bir kahvaltıyla başlamak
hem metabolizmanın hızlanmasını hem de bağışıklık sisteminin iyi çalışmasını
sağlayacaktır.
Sebze ve meyveler bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan ve kış
döneminde artan vitamin ve mineral
ihtiyacının karşılanmasına yardım eden
oldukça önemli besin gruplarıdır.
Bu grup besinler vitamin ve
minerallerin önemli kaynakları
olmalarının yanında antioksidan
özellik gösteren ve kış ayları boyunca
vücutta birikecek toksinlerin
uzaklaştırılmasında görev alan A, C, E
vitaminleri ile yine antioksidan özellik
gösteren bazı bitkisel kimyasalların da
önemli kaynaklarıdır. Özellikle koyu
yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve mor
sebze ve meyveler (ıspanak, karalahana,

brokoli, pazı, roka, yeşil soğan, sivri biber, Brüksel lahanası, turp, şalgam, pancar,
kereviz, domates, havuç, limon, kuşburnu, elma, kivi, portakal, mandalina gibi)
beslenme düzeni içerisinde sıklıkla yer almalı, her gün minimum 5 - 6 porsiyon
tüketilmelidir. Yazın bolca tüketilen salata kışın da öğle ve akşam yemeklerinin
vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olmalı, sebze çorbaları hem sıvı alımını artırmak
hem de vitamin gereksinimini karşılamak için tüketilmelidir.
C vitamini kaybını önlemek için salatalar ve meyve suları tüketilmeden
hemen önce hazırlanmalıdır. Ayrıca C vitaminin vücutta deposunun olmadığı
unutulmadan ihtiyaç dahilinde tüketilmelidir. Hem bağışıklık sistemini
güçlendiren hem de besin öğesi içeriği nedeniyle kış mevsiminin vazgeçilmez
yiyeceklerinden olan kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya
gibi) bu aylarda özellikle haftada 2 - 3 kez mutlaka tüketilmelidir.

“Yoğurt birçok hastalığı önler”
Süt ürünlerinden yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığı
önleyici etkiye sahiptir. Yoğurdun ve yoğurt üretiminde kullanılan laktik asit
bakterilerinin bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle oluşan enfeksiyonları,
gastrointestinal sistem hastalıklarını ve kanseri önleyici etkileri bulunur. Bu
nedenle günlük olarak süt ve peynir gibi diğer süt ürünleriyle birlikte en az 2 - 3
porsiyon olacak şekilde yoğurt tüketimi sağlanmalıdır.
Et ve et türevleri, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar, pekmez ve kuru
meyvelerde bulunan demir; kuru baklagiller, yağlı tohumlar, rafine edilmemiş
tahıl taneleri ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan magnezyum; balık ve diğer
deniz ürünlerinde bulunan selenyum; et, karaciğer, yumurta, deniz ürünleri, süt ve
ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar ve tahıllarda bulunan çinko güçlü
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bir bağışıklık için gerekli minerallerdir. Yeterli ve dengeli bir beslenme programı
bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyecek bütün besin öğelerinin de alınmasını
sağlayacaktır.
Sebze ve meyveleri posası ile birlikte tüketmek bağırsak faaliyetlerini artırarak
daha kolay bir sindirim sağlar. Havuç, brokoli, maydanoz, kabak ve elma
tüketmeye özen göstermek gerekir.
Bağışıklık sistemini zayıflatan faktörler
nelerdir?
Güçlü bağışıklık sistemi hastalıklardan
korunmanın ilk gerekliliği. Özellikle
son dönemde yaşanan pandemi
sürecinden sonra, güçlü bir bağışıklık
sisteminin öne mi bir kez daha anlaşıldı.
Bağışıklık sistemimizi zayıflatan
faktörler arasında stres, uv radyasyonu,
yetersiz ve dengesiz beslenme, obezite,
uykusuzluk, alkol, sigara, hava kirliliği,
mevsimsel değişiklikler, kimyasallar,
genel hijyen kurallarının yerine
getirilmemesi vardır.

‘‘Covidle mücadelede doğru beslenme’’
Beslenmenin Covid-19 hastalığı üzerindeki etkisi nedir?
Koronavirüse karşı mücadelede maske mesafe hijyen kurallarının yanısıra en
önemli unsur beslenme. Çünkü tekrar vurgulamak istiyorum bağışıklığımızı
güçlendirmemizde doğru beslenme covidle mücadelede önemli.
Genel beslenme önerilerinden şu şekilde söz edebilirim; Dünya Sağlık Örgütü’nün
artık bir pandemi olarak kabul ettiği koronovirüs hastalığı (Covid-19) ülkemizde
de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor. Koronavirüsün bulaşmasını tek
başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı
ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık
sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır.

“Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi en güncel
kaynak”
Dayanıklı gıda dendiğinde akla hemen gelmese de; aslında günlük yeterli sebze ve
meyve tüketimi her gün ve her öğün sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın girişimiyle
Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden uzman hocalarımızın hazırladığı Türkiye’ye
Özgü Beslenme Rehberi’nin önerileri bu konuda en güncel kaynaktır.

‘‘Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 yıldız besin’’
Covid-19’a karşı bağışıklığı güçlendirecek besinler nelerdir, neler önerirsiniz?
S.Y: Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için demir, çinko, Omega 3, B12 ve
probiyotik kullanımının ihmal edilmemesi gerekiyor. Bunları biraz açalım. Demir
içeren kırmızı et, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagillerin yanı sıra Omega
3 içeren uskumru, somon, sardalye ile ceviz, badem ve yeşil yapraklı sebzeler

bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Omega 3: Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmayı sağlar.
Balık (uskumru, somon, sardalye), ceviz, badem, soya filizi, koyu ve yeşil yaprak
sebzeler, keten tohumu, semizotunda bulunur. Haftada 2-3 kez 150 gram kadar
alınmalıdır.
B12: Bağışıklık sisteminde, sinir sisteminde ve kemik iliğinde kan hücrelerinin
yapımında görevlidir. B12 vitamini, et, süt, peynir, yumurta ve balık gibi sadece
hayvansal besinlerde bulunur.

Probiyotikler: Biyolojik değeri yüksek süt ve süt ürünleri probiyotik

ve prebiyotik içeren gıdalar, sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemini
güçlendirirler. Bağışıklık sistemini güçlendiren dost bakterilere probiyotik adı
verilir. Kefir probiyotik bir besindir ve ayrıca B vitaminlerinin emilimini da artırır.

Turşu: Ev yapımı turşular hem probiyotik özellik taşırlar hem de bağışıklık

sistemimizin kuvvetlenmesinde bizi yalnız bırakmazlar. Dışardan hazır alınan bir
turşunun tuz içeriği yüksek olabilecekken özellikle tansiyon ve böbrek hastaları
için risk teşkil edebilir, bu riski ortadan kaldırmak için kendi turşunuzu kendinizin
kurmasında fayda var.

C Vitamini: Bağışıklık
siteminizi güçlü
tutarak hastalanmanızı
engeller. Kuşburnu,
turunçgiller, domates,
biber, maydanoz, soğan,
dutsu meyveler dediğimiz
berryler, kabak, brokoli
ve yeşil salatalar C
vitamin almanızı
sağlayacak besinlerdir.
Demir: Eksikliğinde
bağışıklık sistemini
güçsüz düşürür ve
enfeksiyonlara duyarlılığı
artırır. Kırmızı et,
yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller ve yeşil sebzeler yanında C vitamini
alınmalıdır. C vitamini demir emiliminin vücudumuzda artmasına yardımcı olur.
Çinko: Bağışıklıkta önemli rolü vardır. Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri,

çinkonun en iyi kaynağıdır.

Yeterli vitamin ve mineral tüketiminin sebze, meyve, tam tahıl ve yağlı tohumlar
gibi yiyeceklerle sağlanması esas tercih edilecek yol olsa da; Türkiye’ye Özgü
Beslenme Rehberi’nde önerilen “Sağlıklı Yemek Tabağı”na göre beslenemeyen
kişilerin günlük vitamin ve mineral takviyesi almaları da bu özel geçici dönemde
bir alternatif olarak önerilebilir.

Röportaj: Ayça Yavuz / Tasarım: Yağmur Sude İzmirli
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Yaşar’lı Sporcular
Başarıya Doymuyor
Triatlondan yüzmeye,
atletizmden Muay Thai’ye
Yaşar Üniversitesi öğrencisi
sporcular, çeşitli branşlarda
şampiyonluklardan Türkiye
rekorlarına kadar gururlandıran
derecelere imza atıyor.
2019-2020 Akademik
Yılı’nda pandemi sebebiyle
bir çok branş müsabakası
gerçekleştirilemese de,
Üniversitemiz Spor Takımları
genellikle 10 – 11 spor
branşında her akademik yıl spor
faaliyetlerine farklı branşlarda
katılım gösteriyor. Bu branşlar
arasında Basketbol (Erkek),
Voleybol (Kadın), Korumalı
Futbol (Erkek), Tenis (ErkekKadın), Okçuluk (ErkekKadın), Yüzme (Erkek-Kadın),
Atletizm, Satranç, Yelken ve
Triatlon’u sayabiliriz. 20182019 Akademik Yılı’nda erkek
basketbol, kadın basketbol,
kadın voleybol, Muay Thai,
kadın tenis, erkek tenis,
yelken, triatlon, okçuluk,
atletizm ve yüzme branşlarında
sporcularımız gurur veren
dereceler elde etti.

Biz de Üniversitemiz Sağlık,
Kültür, Spor Müdürü Barış
Şeref’e Üniversitemizin
başarılı sporculara verdiği
destek ve spor konusundaki
hedeflerini sorduk. Şeref,
konuşmasında şu noktaların
altını çizdi: “Üniversitemiz
Spor Takımlarında yer alan
sporcu öğrencilerimize
yetenek bursu adı altında
burs imkanı sunuyoruz.
Milli sporcular başta olmak
üzere spor takımlarında yer
alan öğrencilerimiz başarılı
olmaları durumunda %100,
%50 ve %25 olmak üzere
burslardan yararlanıyor.
Yetenek bursları, spor
takımlarımızda yer alan sporcu
öğrencilerimizin takım başarısı
ve bireysel performanslarının
antrenörlerimiz tarafından
değerlendirilmesi sonrasında
veriliyor. Antrenörlerimiz
ve bizler başarılı sporcu
öğrencileri yıl boyunca
takip ediyoruz. Açıkçası
son yıllarda Üniversite spor
takımlarımızın göstermiş
olduğu başarılar sebebiyle
öğrenciler Üniversitemizi
tercih edip başarıları ile bizi
ikna etmeye çalışıyorlar.
Bizler de bizi tercih eden başta
milli sporcular olmak üzere
başarılı sporcuları inceliyor,
seçiyor ve onlara yetenek
bursu imkanı sunuyoruz.
Yaşar Üniversitesi’nin
spor faaliyetlerindeki

hedefi; üniversite içi spor
faaliyetleri düzenlemek ve
öğrencilerimizin katılımlarını
sağlayarak onların bedensel,
ruhsal ve sosyal olarak
gelişimlerine katkı sağlamak.
Ayrıca üniversitelerarası spor
müsabakalarında üniversitemizi
temsil edecek branşlarda
katılım sağlamak ve dereceler
elde etmek.”

Haber: Mehmetcan Ertürk / Tasarım: Ahmet Bayram
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Gerçek bir sporcu gibi
antrenman yapıyoruz.
E-Spor günümüzde gelişme gösteren ve
günden güne daha da revaçta olan bir
spor dalı. Peki nedir bu E-Spor? Neler
bilmemiz gerekiyor?

Sizin için ekipman önemli mi,
ekipman olarak neler önerirsiniz?
Ekipmanlar yeteneğinizi veya
oynayışınızı etkiliyor mu?

İşte merak edilenleri aydınlatacak
değerli bir oyuncu, Galatasaray’ın eski,
Bursa E-spor’un yeni ve profesyonel
oyuncularından Alper Arıcan bizim
için yanıtladı.

Ekipmanlarımızın güncel olmasına
ve mekanik olmasına çok dikkat
ediyoruz. Nasıl bir futbolcunun
kramponu, kullanıcısına ergonomi
ve kontrol sağlıyorsa, E-Spor’da da
klavyemizin mekanikliği bize çok
kısa bir bildirim hızı sağlıyor. Bu
bildirim hızı, klavyede bastığımız
tuşu en kısa sürede bilgisayara
ileterek bizim elimiz ayağımız
oluyor.

Gerçekten bir sporcu gibi antreman
yapıyor musunuz? Günlük/Aylık
çalısma takviminiz var mı?
E. Sporcu: Evet gerçek bir sporcu gibi
antrenman yapıyoruz, E-Sporcuların da
bir çalışma takvimi bulunuyor. Sosyal
hayatımızdan ödün vermeden, gün
içinde takımca, bireysel ve her bir rakip
takım için ayrı antrenman yapıyoruz.
Bireysel antrenmanlar, oyuncunun
takımdaki görevine göre değişiyor.
Maç içinde, antrenman sırasında
kurguladığımız taktikleri bize uygulatan
bir oyun kurucumuz bulunuyor. Maçı
kazanmamız için oyun kurucumuzu
dinlemeli ve direktiflerini yapmalıyız.

Antrenörleriniz var mı? Antrenörler size ne gibi şeyler katıyor?

Evet, antrenörlerimiz var. Antrenörlerimiz, oynadığımız oyunu yıllardır
oynamış, artık zaman bulamayan ve bu işi meslek haline getirmiş insanlar
oluyor. Antrenman programlarımızı yazıyorlar, bireysel hatamızı buluyor ve
kendimizi geliştirmemizde yardımcı oluyorlar. Bununla birlikte, bir etkinliğe
gitmeden önce, gidiş-geliş ve konaklama planlarımızı ayarlıyorlar.

Sizi kimler keşfediyor? İlk teklifi nasıl ve nereden aldınız, vaatler nelerdi?
Diğer takımların kaptanları ve menajerleri, takımlarında bir eksiklik olduğunu
düşündüklerinde, aynı göreve sahip başka bir oyuncu bulmak için maçları
izliyorlar.Verilen vaatler genellikle Gaming House olarak adlandırdığımız bir
takım evi ve düzenli maaştan oluşuyor. Takım evinde 5 oyuncu, 1 yedek oyuncu
ve 1 antrenörümüz ile kalıyoruz. Sezon boyunca birlikte kalıyoruz ve antrenman
yapıyoruz.

Haber: Balkan Durmaz / Tasarım: Gökberk Şensoylar
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Hobileriniz ve sizi tanımlayacak
özelliklerinizi de bilmek isteriz.
Dans etmeyi çok seviyorum müziksiz
hayat düşünemem. Yeni yerler
keşfetmeyi, yeni insanlar tanımayı
seviyorum. Kısacası yeniliğe, bilgiye
aç ve bir o kadar da meraklı biriyim.
Bazen çok çabuk sinirlenebiliyorum,
fakat genellikle uyumlu cana yakın
ve anlayışlıyımdır yani çoğu kişi öyle
söyler.
Survivor’ı herkes merak ediyor, katılmak
istiyor. Survivor’a kabulün nasıl oldu,
sence neden seni seçtiler?

SURVIVOR:

ÖNCE DOSTLUK,
SONRA REKABET
Milli sporcu ve 2019 Türkiye Yunanistan Survivor yarışmacısı Sude Burcu ile
yarışma sırasında yaşadıkları ve Survivor’dan sonra hayatındaki değişiklikler
hakkında röportaj gerçekleştirdik.
Merhaba; öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
23 yaşındayım. İzmirliyim. Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son
sınıf öğrencisiyim. 15 yıldır profesyonel olarak taekwondo sporuyla ilgileniyorum
birçok dereceye sahibim, fakat kendimi övmek gibi geldiği için bu konuda
pek konuşmayı sevmiyorum, aynı zamanda kendi spor salonumuzda zumba
eğitmenliği yapıyorum.

Başvuru formu doldurdum, çok geç bir
zamandı aslında başvuru için, bitmek
üzereydi fakat ertesi gün arandım ve
İstanbul’a davet edildim. Bir haftada
üç kez eleme için İzmir’den İstanbul’a
gittim, çünkü çok ani arıyorlar; örneğin
şu an evimde oturuyorken 5 saat sonrası
kendimi İstanbul’da bulabiliyordum.
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Bir spor salonunuz var, ne tür aktiviteler
var?
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Kadın ve çocuklara özel bir salon.
Kadınlar için zumba, pilates ve
step gruplarımız var. Çocuklar
için taekwondo, bale ve jimnastik
gruplarımız var.
Survivor’dan sonra hayatında ne gibi
değişiklikler oldu?
Bana ünlüsün sen diyorlar hala
inanamıyorum. Bazen toplu taşıma
kullanıyorum, tanıyanlar oluyor
fotoğrafımı çekmeye çalışanlar oluyor.
Onun dışında manevi olarak çok güzel
bir destek alıyorum. İnsanın her yerde
bir kolu olabiliyormuş örneğin çok
güzel bir çevrem oldu. Survivor’da
bir ödül oyununda araba kazandım,
belki gerçekte alabilmem için çok
fazla zamana ve çalışmaya ihtiyacım
olacaktı. Her hareketimin insanları
etkileyebileceği biri oldum bu bazen iyi,
bazen kötü aslında.

Beni neden seçtiler diye soruyorsanız inanın ben de bilmiyorum, çünkü kriterleri
onlar belirliyor, belki spor geçmişim nedeniyle olabilir. Kendinizi ne kadar ifade
edebildiğiniz ile de doğru orantılı olabilir. Tabii ki girdiğiniz parkur testinde
çıkardığınız süre de önemli.

Hikmet ağabey, nam-ı diğer Hikmet Tuğsuz. Çok kötü bir sakatlık geçirdi bir daha
yürüyemeyecek sandık ve düştüğü an onunla göz göze geldim, kimse gözyaşlarını
tutamadı zaten. Orası öyle bir yer ki yalnızsınız, ailenizi ve ülkenizi özlüyorsunuz,
çok zor zamanlar geçiriyorsunuz ama kanlı bıçaklı olduğun kişiye bile bir şey
olsa en önce sen koşuyorsun. Orada kaldığım sürede bu olayın epey etkisinden
çıkamamıştım.
İnsanlarin aklındaki soruları sormak istiyorum? Acun Ilıcalı’nın size davranışları
nasıldı, televizyon karşısındaki gibi mi?
Kesinlikle aynı, yıllardır ekranlarda görüyorsunuz zaten olduğu gibi. Çok
merhametli, ekibine yarışmacılara verdiği değer gözle görülür şekilde. Ben böyle
bir projede yer aldığım için çok mutluyum ve kendisine teşekkür ediyorum.
Yemek veriyorlar mıydı?
Tabii ki hayır. Survivor uzun yıllardır ekranlarda olan bir platform ve kaç kişi
yarışmacı olarak katıldı bu programa. Böyle bir şey olsa önüne geçemezler
ve mutlaka bir gün ortaya çıkar, ki bu konuda ‘yemek veriyorlar’ diyen bir
yarışmacıya açtığı davayı yakın zamanlarda kazandı.

Röportaj: Muhammed Bal - Tasarım: Oğulcan Kaya

Survivor’da seni en çok etkileyen kişi kimdi? Neden?
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2021 Yılında
Sıkça Duyacağımız
Teknolojik Gelişmeler

Drone’lar Postacı ve Gözlemci Oluyor
Fransız Posta İdaresi ve Amazon başta olmak
üzere bir süredir az ve orta mesafeli teslimatlar için drone’lar kullanılıyor. PTT, pandemi
döneminde de fayda sağlayacak olan yerli
drone’ları ülkemizde teslimat için kullanmayı düşünüyor. Görme algoritmalarıyla donatılan drone’lar, virüsün bulaşma ihtimalinin
yüksek olduğu yerlerde de kullanılacak.

Otomobillere Akıllı Asistan Geliyor
Akıllı asistan teknolojisine sahip Siri ve Google Asistan 2021’de daha fazla yaygınlaşırken, otomobil üreticileri de bu teknolojileri kullanmaya başlayacaklar. Sesli komutla
otomobili çalıştırıp durdurabilir, acıktığınızı
söyleyince çevrenizdeki restoranları listeleyip seçtiğiniz yere rota oluşturabilir, kalan
yakıtı öğrenebilir ve yakıtın az kalması durumunda en yakın benzin istasyonunu önerebilir olacağı söylenenler arasında.

Token Smart Ring
Akıllı halka Token’ın, araba, ev, ofis anahtarları ve ödemeler için kredi kartı, toplu taşıma kartları yerine kullanabilmesi bekleniyor.
Güvenlik için parmak izi tarayıcısı kullanacağı da verilen bilgiler arasında. Günlük hayatta ödeme ve şifreler için kolaylık sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yaşadığımız teknoloji çağında birçok alan
ve sektörde görülen değişim ve dönüşümler
hız kesmeden devam ediyor. Ara vermeden
çalışmalara devam eden teknoloji şirketleri,
hayatımıza yenilikler getiriyor. 2021 yılında
beklenen akıllı cihazlar, uzay çalışmaları ve
son teknolojiyle tasarlanan otomobiller hakkındaki gelişmeleri sizin için bir araya getirdik.

Robot Köpekler
Geçtiğimiz aylarda robot teknolojileri üreten Çinli bir firma, yeni nesil robotik köpeği
tanıttı. Daha önce Boston Dynamics şirketi
tarafından tanıtılan robotik köpeğin fiyatına
kıyasla, çok daha uygun olduğu söyleniyor.
Orta ağırlıktaki yükleri taşıyabilen ve çevresini tanıyabilen yapısı olduğu söyleniyor.
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Akıllı Gözlük

NASA’nın Perseverance Keşif Aracı Marsa İniyor

Hayatımızda önemli bir yere sahip olacağı düşünülen Apple gözlüklerin Starboard adında arayüz kullanması ve el hareketleriyle kontrol edilmesi bekleniyor. 2021 yılında piyasaya sürüleceği, navigasyon, e-posta ve mesajlar için büyük bir kolaylık sağlayacağı
söyleniyor.

NASA, insansız uzay aracını Temmuz 2020’de Mars’a fırlattı. Biyolojik izleri ve Mars’ta
daha önce yaşam olup olmadığını araştırması için gönderilen “Perseverance”ın 2011 yılında fırlatılan “Curiosity” uzay aracına benzeyen tasarımı var. 23 adet kamera, iyileştirilmiş tekerlekler, daha fazla numune kapasitesi, yüzeye iniş ve çevre sesleri kaydetmek
için iki adet mikrofonlu keşif aracının Şubat 2021’de iniş yapması bekleniyor.

5G: Bugüne Kadar ki En Hızlı Veri Yolu

Terrafugia TF-X Uçan Araba

Yeni nesil iletişim teknolojisi her konuda devrim yaratacak. Daha az gecikme, daha yüksek kapasite, güvenlik ve esnekliğinin geniş olması yarattığı farkların arasında. İnsanların sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dair tartışmalar devam ediyor. Başta Tayvan,
Singapur olmak üzere birçok ülkede kullanılıyor. Ülkemizde bu yönde çalışmaların sürdürüldüğü ve 2021’de kullanılabilir duruma geleceği söyleniyor.

İlk tamamen otonom uçan araba “Terrafugia TF-X” önceden belirlenen bölgelere iniş
yapabiliyor. Pilleri motor tarafından şarj edilebiliyor, dört yolcu kapasitesi ve tek bir
uçuşta 800 km menzili olduğu biliniyor. 2021 yılında lansmanı yapılması beklenen uçan
araba aynı zamanda standart bir park alanına sığabilecek şekilde tasarlandı.

HABER: Talha DALBUDAK TASARIM: Melih GİRGİN
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Yıllardır Beklenen
"Cyberpunk 2077"
Çıktı
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(Wikipedi)

PANDEMİDE SUYUMUZ
ALARM VERİYOR!
Küresel bir salgına dönüşen Covid-19
bireysel hijyen ve temizlik için
suyun hayati önemini bir kez daha
gündeme getirdi. Covid-19 salgınına
Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu
kurak dönem de eklenince karşımıza
yeni bir tehlike daha çıktı. Ellerin
20 saniye boyunca yıkanırken açık
musluktan boşa akan su, dışarıda
giyilen giysilerin havalandırmak yerine
sıkça yıkanmasının tercih edilmesi
gibi noktalar su tüketimini artıran

ayrılmamaları isteniyor. Milyonlarca
evden çıkamayan insan ile birlikte su
sarfiyatında artış da söz konusu oluyor.

faktörlerden. Bu yıl ülkemizde yağış
miktarının da azlığı, hijyen ve temizlik
için suyun daha tasarruflu kullanılması
konusunu gündeme getiriyor.

Salgının başlangıcından itibaren tavsiye
edilen yirmi saniye boyunca düzenli el
yıkama, çamaşır makinalarının, bulaşık
makinalarının, duşların ve banyoların
daha sık kullanılması su talebinde artışı
da doğuruyor. Veriler, Covid-19 dönemi
boyunca evlerde su tüketiminin %30
oranında arttığını gösteriyor.

Hızla artan nüfusun su
ihtiyacı da artıyor!
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yılların en kurak dönemini yaşıyor.
2020 yılında tüm bölgelerdeki yağışlar
bir önceki yıla göre ortalama %20 daha
az. İstanbul’da barajlardaki doluluk
oranı %26, Ankara’da barajlarda doluluk
oranı %12, İzmir’de ise doluluk oranı
%35 olarak saptanmış.

Su zengini olduğumuz kadar
su fakiriyiz de
Uzmanlar önümüzdeki yıllarda
su kıtlığı ve tarımsal kuraklığın
gelişebileceği uyarısında bulunuyor.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği
Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma
ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu; Türkiye’de
su israfı, barajların doluluk oranı, su
kıtlığı ve Türkiye’yi bekleyen kuraklık
sorununa dikkat çekiyor. Prof. Dr.
Kadıoğlu, “Su zengini olduğumuz kadar
su fakiriyiz de. Yarı kurak bir ülkeyiz.
Ülkemizde çölleşme ve ormansızlaşma
var ve suyu yönetme konusunda
eksikliklerimiz var’’ diyerek konunun
önemini vurguluyor. İzmir halkının
konuya dikkatini çekmek için de İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, son yıllarda yaşanan kuraklık

Hızla artan nüfus ve şehirleşmenin
etkisiyle günlük su ihtiyacı sürekli
Barajların doluluk oranı
artıyor. Kurak geçen her yağış mevsimi,
düşüyor
artan kentleşme ve devam eden salgın
su açısından tehdit oluşturuyor. Virüsün Pandeminin yanı sıra Türkiye, mevsim
yayılımını azaltmak için insanlardan
normallerinin altına düşen yağış ve su
gerekli olmadıkça evlerinden
kullanımındaki hatalar nedeniyle son

tehdidi nedeni ile barajların doluluk
oranlarının %35’e düştüğünün altını
çiziyor. “Ciddi bir tehdit kapımızda.
Herkesi suyu tasarruflu kullanmaya
davet ediyorum” diyen Soyer, İzmirlileri
su tasarrufuna çağırıyor.

Suyumuzu güvence altına
alalım!
Susuzluk tehdidi ile mücadelede
atılacak öncelikli adımın barajlardaki
doluluk oranı daha fazla düşmeden
ve daha kurak dönemleri beklemeden
doğal alanlarımıza sahip çıkarak
suyumuzu kaynağında güvence
altına almak olduğunu söyleyebiliriz.
Evlerimizde suyun bir damlasını
bile boşa harcamamaya çalışmalıyız.
Suyu idareli ve bilinçli kullanmak
bir seçim, bir bakış açısı, bir yaşam
şeklidir. Covid-19 salgını sebebi ile
seçimlerimizi ve yaşam şekillerimizi
doğrudan etkileyen bir dönemden
geçiyoruz. Yaşanan pandemi, dünya
üzerindeki her bir insanın temiz suya
erişiminin ne kadar önemli olduğunu
bir kez daha hatırlattı. Karşımızdaki
tablo ne kadar korkutucu ve olumsuz
gözükse de geleceğimiz için önlem
almak bizlerin elinde.
Haber: Öykü Yürür - Tasarım: Gökberk Şensoylar
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Küresel Isınma

Bilinçli Gençlikle Yavaşlar...
Küresel ısınma en fazla gençliğin
geleceğini tehdit ediyor. Küresel
ısınmayı önleyici yaşam tarzında
bilinçli davranacak yarının anne
ve babası gençler çocuklarını
da öyle yetiştirecek. Bu zincirin
gelecek nesillere uzayarak
dünyayı büyük bir felaketten
kurtarması mümkün.

dört bir yanından otuz ülke, karbonu
topraklarında depolamak için Stephane
Le Foll’un 4/1000 anlaşmasını
imzalamış. Böylece tarım yapma şekli
değiştirilerek, karbonu emecek şekilde
tarım yapmak, zehirli tarım ilaçları,
genetiği değiştirilmiş organizmalar
(GDO) ve sentetik kimyasallarda
azaltmaya gidilmesi anlamına geliyor.

Hayatın her alanında olduğu gibi
küresel ısınma ve iklim değişikliği
konusunda da bilinçli olmanın önemi
tartışılmaz bir gerçek. Haberimde
size karşı karşıya olduğumuz çarpıcı
gerçeklerden bahsedip, bilinçli olmanın
önemini bir kez daha hatırlatıyorum.

4/1000 Anlaşması
Tüm tarım arazileri ve orman
topraklarıyla büyük bir potansiyele
sahip olan insanlığın, iklim
değişikliğine karşı mücadelede her
yıl yaydığı karbon miktarına eşit olan
miktarda karbon depolama konusunda
üretilen çözümler paralelinde başarılı
olma olasılığı binde dört. Dünyanın

Küresel ısınmanın temel
nedeni: İnsan
Küresel ısınmanın nedeni % 90’dan
fazla bir olasılıkla insan faaliyetlerinden
kaynaklı. Özellikle biz gençler bu
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konuda sorumluluk sahibi olup,
gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Enerji
tasarrufu yaparak dünyaya ve çevremize
katkıda bulunabiliriz.

Çölleşme !

Bitkiler karbondioksit emisyonu
gerçekleştirecek, tarım alanları
sıcaklardan olumsuz yönde etkilenecek
ve orman yangınları artacak. Bu yakın
gelecekte bizi bekleyen bir senaryo
ve biz gençler daha bilinçli olmazsak
bu durum belki de tahmin edilenden
çok daha kısa zaman önce, bir senaryo
olmaktan çıkıp, korkunç bir filme
dönüşecek.

yaşamın sürdürülebilirliği açısından
büyük bir tehdit oluşturmakta.
Dünyanın üçte ikisi çölleşmekte. Her yıl
çölleşme yüzünden 40 milyon civarında
insan, topraklarından göç etmek
durumunda kalıyo.

Karaların çıplaklaşan zemin nedeniyle
çöle dönüşme durumuna çölleşme
denmektedir. Toprak, bitki ve iklim
40 yıl içinde sahra çölü
birbiriyle bağlantılı olan üç unsurdur.
sıcaklıkları görülecek
Toprak, ekilmez ve yeşillendirilmezse
çölleşmeye mahkumdur ve bunun
40 yıl içinde beklenen küresel ısınma
sonucunda iklim de bu durumdan
sonucunda 1-2 derecelik sıcaklık artışı
etkilenecektir. Çünkü, yağışların
olacak ve yaz sıcaklıkları daha da
artacak. Sahra çölü sıcaklıklarına benzer %40’ı karadan gelmektedir. Toprak
sıcaklıklar gözlemlenecek. Yüz binlerce çıplak kalırsa, çok fazla ısı yükselir
insan aşırı sıcaklıklardan dolayı hayatını ve bu durum da yağmur bulutlarının
uzaklaşmasına sebep olmaktadır.
kaybedecek. Akdeniz bölgelerinden
Toprakların çölleşmesi, iklim ve
Kuzey Avrupa’ya göçler yaşanacak.

Bu bir black mirror bölümü değildir
Tüm bu bahsettiklerim ne yazık ki bir
Black Mirror bölümü değil. Küresel
ısınma sonucunda, 1 derecelik sıcaklık
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artışı yaşayacağımız su götürmez bir
gerçek ancak bu gerçeklerin bilincinde
olup önlemlerimizi almanın ne
denli önemli olduğunu anlamamız
için size bir bilgi vermek istiyorum.
Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sera gazı
emisyonlarını % 60 oranında azaltırsak,
iki derecelik sıcaklık artışından
kaçınma şansımız % 93.

1/3 oranına dikkat!

herkesi etkileyecek. Yapılan tahminlere
göre 2050 yılında küresel sıcaklıkların
iki derece kadar yükselmesi sonucunda
ise, canlı türlerinin tümünün üçte
birinden çoğu yok olacak. Bu bağlamda
1/3 oranına dikkat çekmek istiyorum
ve herkesin bu oranın ne denli ciddi
bir oran olduğunun farkında olmasının
önemine bir kez daha vurgu yaparak,
herkesi bilinçli olmaya davet ediyorum.

Küresel ısınma nedir?

Dünya üzerindeki temiz su
kaynaklarının oranı üçte bir azalacak,
Küresel ısınma, atmosferde sera etkisi
su kıtlığı ve su kıtlığının tarım alanlarını yaratan gazların, yerküre ve denizlerin
etkilemesi sonucunda doğacak kıtlık
ortalama sıcaklıklarını artırmasına

neden olan olaya verilen isimdir.

Küresel ısınmanın etkileri
Küresel ısınmanın etkileri, hava
sıcaklıklarının artışı sebebiyle
mevsimlerin değişmesi ve
ekosistemlerin bozulması,
karbondioksit oranının artması,
buzulların erimesi, deniz seviyesinin
yükselmesi, fırtınaların artması,
kuraklık ve çölleşmenin her geçen
gün daha da artması olarak karşımıza
çıkıyor. Tüm bunlar iklim değişikliği
gerçeğini gözler önüne seriyor.

Birçok şehir yok olacak
Bu şekilde devam edilirse Grönland’daki
buz tabakası 140 yıl içerisinde yok
olacak. Miami ve Manhattan’ın
büyük bir kısmı, Bangkok, Mumbai
ve Şangay’ın ise tamamı sular altında
kalacak. Dünya nüfusunun yarısı daha
yüksek yerlere göç etmek zorunda
kalacak.

Her şeyin başı bilinç
Bilinçli gençler, bilinçli birer vatandaş
demektir. Bilinçli vatandaşların
oluşturduğu toplum da bilinçli bir
toplumdur ve geleceğin anne-baba
adayı olan bilinçli gençler, kendi
bilinçleri doğrultusunda çocuklar
yetiştirecektir ki bu da bilinçli bir nesil
demektir. Buradan da anlaşılacağı
üzere biz gençlere düşen yegane şey
bilinçli olmak ve bu doğrultuda hareket
etmektir.

Haber: Canan Yörük
Tasarım: Gökberk Şensoylar
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Pandemi

Modası
Rahat giyim
Covid-19 tüketim alışkanlıklarını,
giyim tarzlarını da değiştirdi. Dış
giyim yerine ev kıyafetleri daha çok
satılmaya başladı. Rahat elbiseler, geniş
kalıp pamuklu tişörtler gibi evde giyime
uygun tasarımların üretimi başladı.
Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya
yayılıp bir salgın haline gelen yeni tip
koronavirüs, gün geçtikçe hayatımızı
ve alışkanlıklarımızı değiştiriyor.
Moda sektörü de pandemi sürecinden
en çok etkilenenler arasında. Moda
endüstrisinde satışların yüzde 80’i fiziki
ortamlarda gerçekleştirilirken pandemi
sürecinde satın alma alışkanlıkları
değişti, fiziki temasların olduğu
faaliyetler azaltıldı.

Maskelerde moda
Durum böyle olunca tüketiciler
e-ticarete yöneldi ve birçok işletme
satış planlarında değişiklik yapmak
zorunda kaldı. Karantina ile birlikte
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satışında ciddi bir artış görülüyor.

Moda yeniden keşfedilecek
Pandemi süreciyle birlikte mevcut
alışkanlıklarımızın değiştiği,
tercihlerimizi ve yaşamlarımızı
sorguladığımız “yeni normal’’ olarak
adlandırabileceğimiz bir dönem
başladı. Koronavirüs krizi, moda
sektörünün önde gelenlerinin
bir hayli farkındalık kazanmasını
sağladı. Salgından sonraki dönemde
pek çok işletme için yapılacaklar
listesinin ilk maddelerinden biri,
üretim merkezlerinin çoğunluğunu
Çin’de ve Doğu Asya ülkelerinde

konumlandırmak yerine dünya geneline
yaymak olacak gibi görünüyor. Tüm
bu gelişmeler ile birlikte koronavirüs
sonrası dönemde bizi nelerin beklediği
düşünüldüğünde, piyasada yaşanacak
gelişmeleri tahmin etmek aslında
zor değil. Pek çok sektöre yeniden
yapılanma ve zayıf noktalarını keşfetme
imkanını tanıyan pandemi süreci,
moda sektörü için de aslında tüm
sistemi yeniden başlatma fırsatı olarak
değerlendirilebilir.

online alışverişler arttı. Mart-Nisan
aylarındaki belirsizlik döneminde
işletmeler üretimlerini devam ettirmek
adına maske ve koruyucu ürünleri yeni
dönem için satışa sundu. Markalar
bu ürünlerini daha çok tüketicinin
görselliğine hitap etmek amacıyla üretti
ve böylelikle moda maskelerimize de
yansıdı.
Covid-19 ile birlikte tüketim
alışkanlıkları da değişti. En çok rağbet
ev ihtiyaçları ve kişisel bakımda.
İnsanlar evde kaldığı süre boyunca
daha çok kendilerine yöneldi. Giyim
sektöründe dış giyim yerine ev
kıyafetleri daha çok satılmaya başladı.
Markalar ise hemen bu duruma adapte
olup rahat elbiseler, geniş kalıp pamuklu
tişörtler gibi evde giyim için artan
talebe uygun tasarımları üretmeye
başladı. Özellikle kadınlar, günlük veya
spor giyim ürünlerini daha çok tercih
ediyor. Spor salonlarının kapanmasıyla
birlikte spor ekipmanlarının da

Haber: Sude Beste Kınay
Tasarım: Yağmur Sude İzmirli
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R E N K L E R

K O N U Ş U Y O R

Trendyol, Migros, Teknosa gibi firmaların hepsinin logosunun turuncu olması,
Coca-Cola, Pizza Hut, Burger King’in logoları neden kırmızı hiç düşündünüz
mü? Sizce bunlar tesadüf mü? Tabii ki hayır! Renklerin dili, renklerin anlamı
ve renklerin duyguların üzerindeki etkisi hayatımızın her köşesinde karşımıza
çıkıyor. Girdiğimiz bir restorandan neden kalkmak istemediğimiz, yolda yürürken
neden birden bire acıktığımız, neden bir markaya özellikle güven duyduğumuzu
hiç merak ettiniz mi? Bütün bunların cevabı renklerin hayatımızdaki etkisinde
saklı.

Renklerin kendine özgü dili var mı?
Yapılan bilimsel araştırmalar renklerin kendine özgü bir dili olduğunu ve insan

bilinçaltını etkilediğini gösteriyor. Gelin belli başlı renklerin anlamlarına göz
atalım.

Kırmızı, heyecanı, yüksek enerjiyi ve coşkuyu çağrıştırır.
Abur cuburların çoğunluğunda ambalaj tasarımının kırmızı ağırlıklı olduğunu
görürüz. Sebebi çok basittir. Kırmızı renk iştah açar. Dünyadaki Coca-Cola, Pizza
Hut, Mc Donald’s, Burger King gibi büyük gıda firmalarının logosunun kırmızı
olması tesadüf değil. Kırmızının kışkırtıcılığını ustalıkla kullanıyorlar.
Sarı, geçiciliğin ifadesidir. Taksilerin sarı olmasının nedeni dikkat çeksin ve geçici
olduğu bilinsin diyedir. Sarı rengi en çok otomotiv ve gıda sektöründe faaliyet
gösteren şirketler tarafından tercih edilir.
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İletişimin rengidir. Otorite, güven sadakat, güç ve başarı duygularını yüksek dozda
içerdiği için bankaların logolarında sıklıkla kullanılır. İş Bankası, Halkbank, Yapı
Kredi, Finansbank, Denizbank gibi. Su markalarının çoğunun logolarında mavi
tonlar yer alır.
Fecebook, Twitter, Skype, Linkledn uygulamaları sizce neden mavidir? Adı
üstünde sosyal medya, rahat ve özgür iletişim.

Yeşil, doğayı, sağlığı, güveni, sakinliği, huzur ve uyumu
çağrıştırır.
Doğrudan doğayı çağrıştırdığı için çevre ile ilgili kampanyalarda, organik
ürünlerde

kullanılır. BP faaliyet gösterdiği sektörün çevre dostu olmaması durumunu biraz
olsun lehine çevirmek ve çevre dostu bir marka olduğu izlenimini yaratmak için
logosunda yeşil rengi kullanmıştır.
Dünyanın en büyük kahve dükkanı zinciri Starbucks, yeşil renkteki logosuyla
tanınır.

Turuncu, uygun fiyat, yaratıcılık, gençlik ve coşkuyu
temsil eder.
Bu renk satın alma duygularını harekete geçirir. Bunlara en güzel örnek,
Migros, Teknosa, Amazon, Trendyol, Alibaba markalarıdır.

Lüksün adı siyah.
Siyah ve Beyaz, siyah; sert, klasik, resmi, ciddiyeti ifade ederken beyaz; temizlik,
barış, sadeliği ifade eder. Siyah rengin logolarda çok kullanılmasının nedeni güç ve
zerafeti temsil etmesidir. Beyaz ise saflığın ve barışın evrensel rengidir.
Siyah, yüksek kalitedeki markalar tarafından temel renk olarak veya başka bir
renkle kullanılır. Chanel, Prada, Burberry, Cartier, Lancome gibi lüks markalar
logolarında siyah renginin sofistike gücünden yararlanmıştır.

Renklerle kurumsal iletişim
Kurumsal kimliklerde kullanılacak renk veya renkleri seçerken uygulanabilecek
en iyi yöntem önce marka kişiliğini belirlemek ve bu kişiliği en iyi yansıtan rengi
bulmaktır. Ürünün ve hizmetin hangi rengi temsil ettiği belirlenmelidir.
Haber: Öykü Yürür / Tasarım: Yağmur Sude İzmirli
Haber: Öykü Yürür / Tasarım: Yağmur Sude İzmirli

Mavi, renginin üzerimizdeki etkisi çok fazladır.

