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Sanal varlıkların ulaştığı en uç nokta: NFT

Sanal varlıkların ulaştığı en uç nokta: NFTÇiğdem Anad Röportaj
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2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi sonunda, 
Dergimizin 23. Sayısı’ nı sizlerle buluşturmaktan 
mutluluk duyuyoruz.
 
Dergimizin bu sayısında, Yüksekokulumuz ve 
Programlarımız hakkında haberlerin yanında 
mezun olmalarına çok az kalan öğrencilerimize 
yol göstereceğini düşündüğümüz etkili özgeçmiş 
hazırlama, iş görüşmeleri, kariyer planlaması 
konuları; sanal dünyada kitleleri peşinden 
sürükleyen e. oyunlar, pandemide almamız ge-
reken sağlık önlemleri hakkında doğru bildiğimiz 
yanlışlar, pandeminin gençlerin yaşamını nasıl 
değiştirdiği, E. Ticarette 2022 trendleri, sanal 
varlıkların ulaşabildiği en uç nokta olarak 
ifade edilen NFT’ ler ve her yıl Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde 
bir tema belirleyen, bu yıl  Dayanışma teması 
ile düzenlenen İzmir’de İyilik Var! etkinliği ele al-
dığımız konular arasında… 

23. sayımızın hazırlanmasında emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyoruz. 
Keyifli okumalar…
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konuları hakkında bilgi verdi. 
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sum aut quatis ipsum maiorerem voluptatur sequae nimint 
et alibus maximin conet alique reiur, qui blaboria nobitatis 
quid ut quaestecum alibus eum quamendunt volorpo ritat.

erem eum volor rempore ra pos doloriat que volu Es eerem 
eum volor rempore ra pos doloriat que volu luptae nest 
utatus simolumquia distio blandi quunt.

Orerum quiae plis alibus iusantet ea quasseque cus verem 
eum volor rempore ra pos doloriat que volu re nobis est, 

Röportaj:  Beyza Nur Kaçmaz – Simay Budak
Tasarım: Yasemin Güngör
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Habercilik benim en büyük aşkımdı. Bu aşkın Habercilik benim en büyük aşkımdı. Bu aşkın 
hakkını verdim. Doya doya layıkıyla işimi yaptım.hakkını verdim. Doya doya layıkıyla işimi yaptım.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi mezunusunuz. Medya ala-
nına ilginiz nasıl gelişti, sizi bu 
alana ne yöneltti? 
Siyaset ve sosyoloji 15 yaşından iti-
baren ilgi alanımdı. Mühendislik 
okumak analitik düşünebilmeme 
çok katkı sağladı. Bir yandan da 
yine küçük yaştan itibaren şiirler, 
öyküler yazmaya başlamıştım. Bu 
yazı yazma sürecinde psikoloji de 
okumaya başladım. Hepsinin bir-
leştiği en iyi alan gazetecilikti ve 
bana uygun mesleği 23 yaşında 
buldum. 

Günümüz medyası kadınların se-
sini yeterince duyuruyor mu, ka-
dın hakları mücadelesine destek 
olmadaki rolüyle medyayı nasıl 
değerlendirirsiniz?
Kadın hakları mücadelesinde med-
ya her zaman zayıf kalıyor. Bunun 
başlıca nedenlerinden biri medya-
da doğal olarak en önemli başlığın 
siyaset olması ve siyasetin erkekle-
rin hegemonyasında 
yürütülmesi yer alıyor.

Haberciliğin sizi en çok zorlayan 
noktaları ve mesleki anlamda en 
çok tatmin eden yanları nelerdir?
Haberciliğin en zor tarafı evinize 
ve çocuklarınıza az zaman ayıra-
bilmek. Haberciliğin saati, gecesi, 
gündüzü yok. Her an atak, her an 
tetikte olmanız gerekiyor. Standart 
bir ev çocuk düzeni kurmak nere-
deyse imkansız. Dolayısı ile bunun 
bedelini en çok kızım ödedi. En 
çok tatmin eden yanıysa toplum-
la birlikte nefes alıp verebilmekti. 
Milyonlarca insana hep doğruları 
söyleme sorumluluğu taşımak hem 
çok yorucu hem de insana kendini 
değerli hissettiriyor.

Uzun yıllar televizyon haberciliği 
yaptınız. Yaşamakta olduğunuz 
ülkede haberciliğe devam ediyor 
musunuz?
Bütün meslek hayatım televizyon 
haberciliği ile geçti. Habercilik be-
nim en büyük aşkımdı. Bu aşkın 
hakkını verdim. Doya doya layı-
kıyla işimi yaptım. Gerçek haberci-
likte sansürün yeri yoktur. Olması 
gereken haberciliği devam ettirme 
şansımın olmadığını görünce, aş-
kımı yarım yaşayacağıma dondur-
maya karar verdim.

Gelecekte yazarlık-yayıncılık 
alanlarında ve yaşamınızda ha-
yata geçirmek istediğiniz proje ve 
hedeflerinizden söz eder misiniz?
Senaryolar yazıyorum, yapımcı 
bulamıyorum. Yeni senaryolar yaz-
mak, belgeseller yapmak isterim. 
Londra’da bir üniversite projesinde 
çalıştım, çok geliştiriciydi.

Okuyucusunu “Ben kimim?” 
sorusunu kendine sormaya yönel-
ten “Sen Kimsin?” adlı kitabınız-
da bahsettiğiniz, “Ben kimim?” 
sorusuna siz ne cevap verirsiniz?
Ben haberciyim, anneyim, iyi dos-
tum, samimi, dürüst yaşamaya ça-
lışan güvenilir bir insanım.

Unutamadığınız, sizde iz bırakan 
bir röportajınız var mı? Kim-
le, hangi konuda yaptınız kısaca 
bahseder misiniz?
Unutamadığım sayısız röportaj var. 
Ama sanırım Turgut Özal’a suikast 
düzenleyen Kartal Demirağ ve 
Bulgaristan Türklerine asimilasyon 
uygulayan Bulgaristan’ın eski lideri 
Todor Jivkov’la yaptığım röportaj 
en zoruydu. 

Kartal Demirağ hapisten yeni çık-
mıştı ve onun peşini kovalamıştım. 
Todor Jivkov ise Bulgaristan’ın bir 
dağ köyünde, evinde hapisti, onun 
evine kaçak girebilmem de dört 
aylık mücadele sonunda gerçekleş-
mişti.

KADINLAR 
HER ALANDA
İNSANÜSTÜ 
MÜCADELE 

VERİYOR

Kadınlar ve sorunları hakkında 
çalışmalarınız olduğunu 
biliyoruz. Kadınlarımız 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ko-
nusunda nasıl bir mücadele veri-
yor, bu mücadele kimlerin deste-
ğiyle güç kazanabilir? Sizce kadın 
ve erkeğin her düzlemde eşit ola-
cağı toplumsal bir yapı nasıl yara-
tılabilir?
Kadınlar her alanda insanüstü bir 
mücadele veriyor. Kadınların ko-
numu ile ilgili asıl karar verici ik-
tidar. İktidar cinsiyet ayrımı yap-
mıyorsa ilgili bütün düzenlemeleri 
yapar ve kadınlar her düzlemde eşit 
olur. Aksi takdirde bu mücadele 
ömür boyu sürer. Kadınlar her tür-
lü siyasi ayrımı bir kenara bırakıp 
cinsiyet ayrımı yapmayan bir parti-
yi desteklerlerse Türkiye’de iktidar 
olurlar. Ülke nüfusunun yarısı ka-
dın.

Çigdem AnadÇigdem Anad
Televizyonculuk kariyerine 1987 senesinde TRT’de başlayan Çiğdem 
Anad; ülkemizin önde gelen kanallarının haber koordinatörlüğünü, ha-
ber programlarının yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendi. İz bırakan 
programlardan 32. Gün’ de muhabir olarak görev alan Anad, uzunca süre 
ana haber bülteni sunuculuğu da yaptı.  
Aklım Nereye Gidiyor Ellerim Nereye, 
Hayat Geçiyor  Sen Neredesin?, 
Sen Kimsin? Yalnızlık Bilmecesi ve 
Durduğum Yer Benim Değil adlı kitapları ile 
yaşamı, değişimi, yaşamdaki kimlik arayışı-
nı ve kadını anlatan Çiğdem Anad, habercili-
ğin onu en çok tatmin eden yanının 
“Toplumla birlikte nefes alabilmek” olduğunu 
söylüyor. Medyaya olan ilgisini 
“Habercilik benim en büyük aşkımdı” diyerek 
açıklayan usta gazeteci ile habercilik, kadın 
sorunlarına olan ilgisi ve gelecek projeleri 
hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

“Toplumla birlikte nefes alıp verebilmek”

Bizlere yaşama dair üç tavsiye verecek olsanız bunlar
neler olurdu?
Öncelikle sürekli öğrenmeye açık olmak ve ilgi alanlarını 
geliştirmek önemli. Hepimiz çok az şey biliyoruz ve çok 
şey bildiğimizi sanıyoruz. Dünyada sayısız kültür, sayısız 
yaşam biçimi var. Bilimin, felsefenin, sanatın ucu bucağı 
yok. Büyük bir iştahla, merakla, önyargısız öğrenmeye, 
anlamaya açık olmak gerek. Hayat bir mücadele alanı. 
Hep inişli çıkışlı. Bütün engellerin üzerinden atlayarak 
koşabiliriz. Koştuğumuz kulvarda kimseyi ezmeden 
tersine başkalarını da düştükleri yerden kaldırarak hep 
birlikte yol alabiliriz. Bir haberci ve yazar olarak şöyle 
bitireyim; İyi insan olmayan iyi bir haberci olamaz. Önce 
iyi bir insan olmalıyız.
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MEZUNİYET TAMAMMEZUNİYET TAMAM
Ya Sonra?Ya Sonra?

ÖZGEÇMİŞ SİZİ 
İŞVERENE TANITAN 

EN ÖNEMLİ 
DOKÜMANDIR

M ezun olmamıza az bir zaman 
kala, “Ya Sonra?”yı kendimize 

sormaya başladık. Hedeflediğimiz 
işte çalışabilecek miyiz, bunun için 
neler yapmalıyız, nasıl bir özgeçmiş 
hazırlarsak işverenin dikkatini çeker 

ve iş görüşmesine davet edilebili-
riz?... Özgeçmiş hazırlarken veya 
mülakat sırasında püf noktalara dik-
kat edip doğru teknikleri kullanma-
mız bizi diğer adayların önüne geçi-
rir ve işe alınma şansımızı artırır.

Ö          ğrencileri ve mezunları iş ilanı okuma, doğru işe başvurma, özgeçmiş hazırlama teknikleri, mülakat 
tipleri ve süreçleri konularında aydınlatan Merkez, bu kapsamda çeşitli faaliyetler ve projeler yürütü-
yor.   Biz de Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Dr. Senem Yılmaz ile iş başvurularında özgeçmişin 

önemi ve mülakat süreci hakkında çok aydınlatıcı bir röportaj gerçekleştirdik.

 “İŞ İLANLARI DOĞRU DEĞERLENDİRİLMEDİĞİ 
ZAMAN SIKINTILAR YAŞANABİLİYOR”

TAM ZAMANLI VEYA YARI ZAMANLI ÇA-
LIŞMAK İSTEYEN YENİ MEZUN YA DA 
ÖĞRENCİLER KENDİNE EN UYGUN İŞİ 
NASIL BULABİLİR, İŞ İLANLARINI NASIL 
DOĞRU BİÇİMDE OKUYABİLİR?

İş başvurularının ilk basamağı iş 
ilanlarıdır. İş ilanlarının “doğru 
değerlendirilmesi” bizleri yanlış 
başvurudan alıkoyacaktır. İş ilan-
larında yer alan; adaylarda yer 
alan özellikler, iş tanımı gibi baş-
lıklar, doğru değerlendirilmediği 
zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. 
Adaylarda hayal kırıklıkları olu-
şabiliyor. İş ilanları doğru değer-
lendirilmediği için karşılaştığımız 
en kritik hatalar arasında; dene-
yim gereken işlere deneyimsiz 
adayların başvurması, çalışma 
şekli ve yerine dikkat edilmemesi, 
istenen niteliklere dikkat edilme-
den başvuru yapılması, belirtilen 
son başvuru tarihi, başvuru şek-
line dikkat edilmemesi yer alıyor. 
Halbuki günümüzde iş ilanları 
adaylar açısından birçok konuda 
açıklayıcı bilgiye sahip. 

Öğrencilerimize ve mezunlarımı-
za bu konuyu içeren “Geleceği-
ne Yön Ver!..” başlıklı seminerler 
veriyoruz. Ayrıca 20 bölümden 
oluşan “İş Hayatında…” seminer 
serisi hazırladık. Yaşar Üniversi-
tesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi 
youtube kanalında bu seriyi izle-
yebilirsiniz.

BAŞVURMAK İSTEDİĞİMİZ KURUM 
VE POZİSYONU KESİNLEŞTİRDİKTEN 
SONRA BAŞVURU YAPARKEN CV VEYA 
PORTFOLYOMUZU EN DOĞRU ŞEKİL-
DE NASIL HAZIRLAYABİLİRİZ, NELER 
YAPARSAK FARK YARATIRIZ VE DİĞER 
ADAYLARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ?

Özgeçmiş, sizleri profesyonel ha-
yatta işverene tanıtan en önemli 
dokümandır. Bu nedenle son de-
rece dikkatle hazırlanması gerekir. 
İki sayfayı geçmeyecek şekilde, 
güncel bilgiler içermesi gereken 
özgeçmişte yer alması gereken 
başlıklar; Fotoğraf, Kişisel bilgiler, 
İletişim bilgileri, Eğitim bilgileri, 
İş / staj bilgileri, Kurslar / Sertifi-
kalar, Aldığı ödüller, Projeler, 

Yabancı dil bilgisi, Bilgisayar bil-
gisi, Üye olunan dernekler / top-
luluklar, Hobiler / İlgi alanları, 
Referanslar olmalıdır. Özgeçmiş, 
mümkünse pdf olarak gönde-
rilmeli, dosya adı kişinin adı ve 
soyadından oluşmalıdır. CV, de-
neme, başvuru, numaralardan 
oluşan başlıklarla gönderilen dos-
yalar, başvuru sonrasında işveren 
tarafından kolaylıkla erişileme-
diği gibi, bu şekilde gönderilen 
varsa başka başvurularla da karı-
şabilmektedir.
Özgeçmişte yer alan fotoğraf vesi-
kalık bir fotoğraf olmalı, iletişim 
bilgileri doğru ve eksiksiz yer al-
malı, tarih bilgisi içeren başlık-
larda güncel tarihten eskiye göre 
sıralama yapılmalıdır. 

Özgeçmişinizi göndermeden 
önce firmaya hitaben bir kapak 
mektubu / Ön Yazı hazırlanma-
sı da uygun olacaktır. Öğrenci ve 
mezunlarımız isterlerse Kariyer 
ve Mezunlar Merkezi Müdürlü-
ğü’ne başvurarak özgeçmişlerini 
kontrol ettirebilirler. 

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KARİYER VE MEZUNLAR MERKEZİ; 
İŞ YAŞAMINDA HEDEFLEDİKLERİ KONUMA ULAŞABİLMELERİ İÇİN KARİYER 
YOLCULUKLARINDA GENÇ ÜNİVERSİTELİLERE YOL GÖSTERİYOR. 
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Ö ncelikle iş görüşmesi bir 
sınav gibi algılanmamalı. 
Bu bir tanışma görüşmesi. 

İşveren ve aday karşılıklı görüş-
me sonunda aynı yolda ilerleyip 
ilerlememeye karar veriyor. Bu 
nedenle adayların stres yaratan 
bu algıyı minimize etmesi gere-
kiyor. Unutulmamalı ki, iş görüş-
mesi sonunda cebimizde birçok 
bilgiye, deneyime sahip oluyoruz 
(neler soruldu, nasıl bir ortamdı, 
nerede takıldım, hangi konulara 
önem vermeliyim, işveren en çok 
hangi konunun üzerinde dur-
du…). 

İş görüşmesine gitmeden önce 
güzergahı gözden geçirmeli, al-
ternatif ulaşım yolları belirlemeli, 
yanınıza mutlaka özgeçmişini-
zi almalı, kıyafet seçiminize çok 
dikkat etmelisiniz. İş görüşmesi 
için davet edildiğiniz saatten mut-
laka 15 dk. önce mülakat yerinde 
olmaya özen göstermelisiniz. Ge-
cikme durumunda mutlaka ara-
yıp haber vermelisiniz. 

İş görüşmesinin yapılacağı meka-
na geldiğinizde cep telefonunuzu 
sessize alın, sigara içmeyin, sakız 
çiğnemeyin, sabırsız veya agresif 
davranışlar sergilemeyin. Beden 
dilinize dikkat edin. İş görüşme-

si için salona davet edildiğiniz-
de görüşmecilerle tokalaşın, size 
gösterilen yere oturun, sakin olun 
ve görüşme süresince göz teması 
kurmaya özen gösterin. 

İş görüşmesine gitmeden önce 
firmayı araştırın, çalışmaları hak-
kında bilgi sahibi olun ve hatta 
mülakat günü sosyal medya he-
saplarını inceleyin, güncel pay-
laşımları hakkında bilgi sahibi 
olun. Firmanın adı, tarihçesi, fa-
aliyet alanları, sektörü, rakipleri, 
ürün veya hizmetleri, başarıları… 
İşverenler, firmayı araştırmadan 
gelen adayların firmayı ciddiye 
almadıklarını düşünebilirler.  

“GELİŞİM HİÇ 
BİTMEYEN BİR 

SÜREÇ”

Gelişim, hiç bitmeyen bir süreç. Gelişim, hiç bitmeyen bir süreç. 
Zaman hızla akıp gidiyor, dünyadaki değişim ve Zaman hızla akıp gidiyor, dünyadaki değişim ve 
gelişimi yakalamak için hızlı olmak, gelişimi yakalamak için hızlı olmak, 
takip etmek ve kendimizi yetiştirmek şart.takip etmek ve kendimizi yetiştirmek şart.
  
 

İŞ GÖRÜŞMELERİNDE BAŞARILI OLMANIN 
SIRLARI NELERDİR? 

BAŞARILI BİR İŞ GÖRÜŞMESİNİN 
ARDINDAN İŞE KABUL EDİLDİK. 
İŞ HAYATINDA KARİYER 
GELİŞİMİMİZİ SÜRDÜRMEK İÇİN 
NELER YAPMALIYIZ?

Y aşamımızın büyük bir kısmı iş yerinde geçtiği için kişisel 
ve mesleki gelişim, firmalar tarafından önemle takip edili-
yor. Kurumsal birçok firma çalışanlarının mesleki ve kişi-

sel gelişim ihtiyaçlarına göre hizmet içi eğitimler düzenliyor veya 
kurum dışı etkinliklere katılmalarını sağlıyorlar. Lisansüstü eği-
tim almak istiyorsanız mutlaka iş görüşmesinde veya sonrasında 
işvereninize bilgi vermelisiniz. Kurumsal firmalar, çalışanları-
nın eğitim ihtiyaçları için üniversitelerle protokoller imzalıyor, 
kendi ihtiyaçlarına göre sürekli eğitim merkezlerinden eğitim 
programları alabiliyorlar. Kurum içi iletişimin de firmalar için 
ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda da iletişimi 
güçlendirmek için çeşitli aktiviteler organize edilebiliyor. Siz-
ler ayrıca, elinizdeki teknolojik imkanları kullanarak aynı anda 
dünyanın dört bir tarafındaki eğitimlere katılabilirsiniz. Önemli 
olan ilk şey istekli olmak. İhtiyacı belirledikten sonra buna iliş-
kin birçok eğitim imkanına erişebilirsiniz. 

İş görüşmelerinde karşılaşılan sorular firmaya ilişkin olduğu 
kadar, sizin bakış açınızı, yaklaşımınızı, düşüncenizi anlayabil-
mek için de olacaktır. Soruyu sonuna kadar dinleyip sonrasında 
cevap verin. Kısa ve öz cevap vermek en doğrusu olacaktır. İş gö-
rüşmesi sonunda siz de sorularınız varsa sorabilirsiniz.

Haber: Simge Özyetiş
Tasarım: Yasemin Güngör, Zeynep Sarı
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2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Meslek Yüksekokulu Lojistik Pro-
gramı, Nakliye Sigortaları ve Hasar dersi kapsamında “Denizcilikte Fırsatlar 
- Gençlere Tavsiyeler” etkinlikleri düzenledi. Çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenen 
etkinliklere Lojistik, Deniz ve Liman İşletmeciliği ile Yat ve Marina İşletmeciliği 
Programı öğrencileri katıldı.

Söyleşilerin ilki IMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gönç Beyli ile başladı. 
Beykim Denizcilik ortak ve yöneticilerinden Beyli, tanker taşımacılığı yapan aile şirketinin kuruluş 
hikayesini aktardı, fırsatların ne zaman kendini göstereceğinin bilinmediğini bu nedenle hep hazır duruş 
göstermenin gerektiğini belirtti.

MARİNALARIN TÜRKİYE’DE TURİZME BÜYÜK KATKISI OLACAK
Sonraki söyleşide öğrenciler IMEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Öztürk ile bir araya geldi.  Martı Link Konteyner 
Hizmetleri şirketi yöneticisi Başkan Öztürk, dış ti-
carette lojistik hizmetlerin maliyetlerinin yüksek 
olduğunu, lojistik hizmetlerin dünyada büyük or-
anda denizyoluyla yapılmasından dolayı önemini 
kaybetmeyeceğini ifade etti. 

Jeopolitik yerinden dolayı Türkiye’de denizciliğin 
değerini artırdığını ve konteyner taşımacılığında 
gelişme kaydetmemiz gerektiğini söyledi. Marinaların 
Türkiye’de turizme büyük katkısı olacağını, bu neden-
le marinacılıkta gelişmelerin hedeflenmesi gerektiğini 
vurgulayan Öztürk, kruvaziyer turizminin İstan-
bul’da büyük bir atılım gerçekleştireceği hazırlıkların 
tamamlandığını ve gemilerin beklendiğini aktardı. 

Gönç BEYLİ 
IMEAK Deniz Ticaret Odası 

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi 

Yusuf ÖZTÜRK
IMEAK Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

Başkanı 

Mihri ÇELİK
IMEAK Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 

Üyesi

İŞ HAYATINDA YAŞANAN KRİZLER TECRÜBE KATIYOR
Diğer bir söyleşide, IMEAK Deniz Ticaret Odası İstan-
bul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Armatörler 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Koster Armatörleri 
ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burak 
Akartaş, öğrencilerle iş deneyimlerini paylaştı ve önem-
li tavsiyelerde bulundu. Pasifik Holding kurucusu ve 
yöneticisi olan Akartaş, gemi acenteliği yaparken genç 
yaşta ihtiyacı ve krizi fırsata dönüştürdüğünü, kendi 
armatör şirketini kurduğunu, doğru zamanda kendini 
yetiştirmiş olan herkesin aynı şansa sahip olduğuna 
inandığını ifade etti. Öğrencilerin aldıkları eğitimin 
kıymetini bilmeleri gerektiği, iş hayatında krizlerin ve 
yaşanılan zorlukların tecrübe kattığını ve başarı fırsatı 
getirdiğini belirtti. 
IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Mihri Çelik, 

girişimci olmak isteyenlere denemelerini tavsiye etti. 
Brokerlik şirketi kurucusu ve yöneticisi olan Kaptan 
Çelik, fakülteden sonra mezuniyetini takiben gemi-
lerde çalıştığını, ardından kendi şirketini kurmak 
için mücadele verdiğini, yabancı ülkelere gidip nasıl 
kartvizit dağıttığı, bugünün gençlerinin ise iletişim 
yönüyle çok şanslı olduklarını söyledi. 
Bir sonraki söyleşide IMEAK Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Güngör, 
genç üniversitelilere önemli bilgiler aktardı. 
Global Ports Holding Ege Port Kuşadası Genel 
Müdürü Güngör, turizmci olarak aldığı eğitimi, 
turizmi denizcilik ile bütünleştirdiğini, büyük bir 
şirkette çalışmanın Türkiye’de kruvaziyer turizmine 
katkılarını ve fırsatların yeniden Türkiye’ye doğru 
ivme kazandığını aktardı. 

Denizcilikte Fırsatlar, 
Gençlere Tavsiyeler

Burak AKARTAŞ
IMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul Şubesi 

Yönetim Kurulu Üyesi, 
Türkiye Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

 ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Aziz GÜNGÖR
IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu Üyesi
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DENİZCİLİKTE SIK DEĞİŞEN REGÜLASYONLARI TAKİP ETMELİSİNİZ

IMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul Yönetim Kurulu 
Üyesi İlker Meşe’nin konuk olduğu söyleşide ise Meşe, 
gemi adamlığından sonra karaya geçişini, denizcilikte 
genel yönetmelik ve kuralların armatörleri nasıl et-
kilediğini anlattı. Türkiye’de ilk Sivil Deniz Müzesi 
kuran, Deniz Sanat Müzesi’ni açan, deniz kimyasal-
ları ve teknolojileri tedarikçisi olarak on bir şirket ile 
hizmet sunan İlkfer Grup kurucusu ve yöneticisi İlker 
Meşe, öğrencilere iyi niyet ileçalışmalarını, kimin-
le nasıl konuşulduğuna dikkat edilmesi gerektiğini 
söyledi. Çok iyi İngilizce bilmenin yanında, deniz-
cilikte sıkça değişen regülasyonları takip etmelerini, 
zamanı iyi kullanmalarını ve çalışkan olmalarını, fa-
zla mesaiden korkmamak gerektiğini, işe zamanında 
gelmeyi ve zamanında işleri bitirmeyi prensip haline 
getirmelerini, sabırlı olmalarını ve geleceği planlama-
larını tavsiye etti.

İlker MEŞE
IMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul 

Yönetim Kurulu Üyesi 

DENİZCİLİK FIRSATLARLA DOLU EVRENSEL BİR İŞ 
Ders kapsamındaki son etkinlikte ise IMEAK 
Deniz Ticaret Odası İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı 
Tamer Kıran ağırlandı. Armatör aile şirketi Kıran 
Holding yönetici olan Başkan Kıran, ayağını ticari 
olarak suya sokan herkesi Deniz Ticaret Odası’nda 
temsil ettiklerini belirterek, gençlere dünya mesleği 
olarak denizciliğin fırsatlarla dolu evrensel bir iş 
olduğunu ifade etti. Denizcilikte yer alanların hızlıca 
olaylara ayak uydurabilen, olaylara pratik çözüm bu-
labilen, yeni tanıştığı kişilerle sosyal iletişim kurma 
yetisi olduğunu söyledi.Denizcilikte ara ara krizler 
yaşandığını, ancak pandeminin denizciliğe fırsat-
lar yarattığını da ekledi. Gençlerin lojistik ve deniz 
taşımacılığı yok olmayacak alanlardan birisi 
olduğunu bilmelerini, sektörde yer alan şirketlerin
sayısının arttığını, bu kapsamda gençlere iş fırsatlarının arttığını, Türkiye’de iyi yetişmiş iş gücü eksikliği 
olduğunu, bu nedenle eğitimlerine önem vermelerini, uzmanlaşmalarını, ana dili gibi bir yabancı dili 
geliştirmeye zaman ayırmalarını tavsiye etti. 

Tamer KIRAN
IMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul 

Yönetim Kurulu Başkanı 

KARİYER VE MEZUNLAR MERKEZİ MÜDÜRÜ 
DR. SENEM YILMAZ:  

Mezun olduktan sonra günümüzün hatta 
hayatımızın büyük bir bölümünü çalışa-
rak geçireceğiz. Bu noktada sevdiğimiz işi 

yapmak hepimiz için oldukça önemli. 
Mutlu ve işini seven çalışanlar olmak için eğitim 
hayatımız boyunca ilgi, yetenek ve becerilerimiz 
doğrultusunda ilerleyerek yol çizmemiz yani ‘’kari-
yer planlaması’’ yaparak başarılı bir geleceğe güçlü 
adımlarla ilerlememiz gerekli. Üniversitemizde 2006 
yılında kurulmuş olan Kariyer ve Mezunlar Merke-
zi de; öğrenciler ve mezunların aldıkları eğitime ve 
niteliklerine uygun, başarılı olacakları işlere yer-
leşmeleri, bunun için geleceklerini ve kariyerlerini 
planlamaları konusunda rehberlik etmek amacıyla 
çalışmalar yürütüyor. 
Biz de Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü 
Dr. Senem Yılmaz ile merkezin kuruluş amacı, 
projeleri, faaliyetleri ve gençlerin kariyer planlama-
sını nasıl yapılması gerektiği hakkında gerçekleştir-
diğimiz kapsamlı röportajı  kariyer yolculuğunuzda 
yol göstermesi için sizlerle paylaşıyoruz.

Üniversitelerin Kariyer Merkezleri öğrencilerin 
farklı kariyer yolları konusunda farkındalık 
geliştirmeleri, kariyer planlarında kendilerini 
geliştirmelerine olanak sağlayacak faaliyetleri 
tanımaları ve kariyer yolculuklarında dikkat 
etmeleri gereken noktaları anlamalarında çok 
önemli bir role sahip. Üniversitemizin Kariyer 
ve Mezunlar Merkezi de bizlere kariyer gelişi-
mimizde yol gösteriyor. Bize Merkezin kuruluş 
sürecinden ve faaliyetlerinden söz eder misi-
niz?

Kariyer Merkezi, 2006 yılında kurulmuştur. 2013 
Aralık ayında Mezunlar Ofisini bünyesine katarak 
Kariyer ve Mezunlar Merkezi adını almıştır.

Kariyer ve Mezunlar Merkezi, mezunlarımızın ve 
mezun adaylarımızın bireysel gelişimlerini artır-
maları, kendileri ve toplum için değer yaratan bi-
reyler olarak gelişmeleri için fırsatlar sunan bir 
merkez olma amacıyla kurulmuştur. Müdürlüğün 
hedefleri; öğrencilerimizin ve mezunlarımızın ge-
leceklerini planlamalarında yardımcı olabilmek, 
kariyer gelişimlerine yönelik eğitimler düzenlemek, 
sektörlerdeki iş olanaklarını tanıtmak, staj ve iş ola-
nakları yaratabilmek, Üniversite içinde ve dışında 
yarı zamanlı / tam zamanlı iş olanakları bulmaları-
na yardımcı olmaktır. Kariyer ve Mezunlar Merke-
zi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer ge-
lişimlerine yönelik; sektör tanıtım toplantıları ve iş 
yaşamı seminerleri düzenler, kariyer danışmanlığı 
yapar, staj, yarı veya tam zamanlı personel taleple-
rini ilgililere iletir.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

Nakliye Sigortaları ve Hasar dersini alan öğrencilerimiz 

KARİYER PLANLAMADA 
ÖNCELİK, 

İYİ BİR EĞİTİM

KARİYER YOLCULUKLARINDA

Haber: Simge Özyetiş
Tasarım: Yasemin Güngör, Zeynep Sarı
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Öğrencilik yaşamınızda kendi kariyer plan-
lamanızı nasıl gerçekleştirdiğinizi, Kariyer ve 
Mezunlar Merkezi Müdürlüğü’ne uzanan kari-
yer sürecinizi anlatır mısınız?

1977 İzmir doğumlu Dr. Yılmaz, Lisans eğitimini 
DEÜ İ.İ.B.F.’nde, Doktora eğitimini 2015 yılında 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
ABD’da tamamlamıştır. İki farklı sektördeki 7 yıllık 
deneyimin ardından 2006 yılında Yaşar Üniversi-
tesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde akademik hayata 
adım atan Dr. Yılmaz, 2008 yılında Yaşar Üniver-
sitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü olarak 
atanmıştır ve halen bu görevine devam etmektedir. 
Kariyer ve Mezunlar Merkezi’nde Yaşar Üniversite-
si öğrencileri ve mezunları ile aday öğrenciler için 
çalışmalarına yoğunlaşmıştır. 

Aralarında Marie-Curie Avrupa Araştırmacılar 
Gecesi: Bilim Birleştirir projesi de olmak üzere 
birçok projede yer almış, ayrıca Yaşar Üniversitesi 
HİTPM ile birlikte liselerin kariyer günlerinde ve 
fuarlarda “Etkin Kariyer Yönetimi”, “Takım Çalış-
ması”, “Sınavlara Hazırlıkta Stres – Kaygı ve Zaman 
Yönetimi” sunumları; Üniversite’de ise “Geleceğine 
Yön Ver!’” adı altında özgeçmiş hazırlama ve mü-
lakat teknikleri konularında bugüne kadar 100’e 
yakın sunum yapmıştır. Yaşar Üniversitesi Rad-
yosu RADYU’da 30 bölümden oluşan “Kariyerini 
Sağlıklı Yaşa!” adlı bir sağlık programı hazırlayıp, 
sunmuştur. Yaşar Üniversitesi Youtube kanalında 
“Evde Kal Kariyer Söyleşileri: Mezunlar”, “Kariyer 
Söyleşileri: Mezunlar”, “Lisansüstü Kariyer Söyle-
şileri” programlarını hazırlayıp sunmakta, UFND 
1710 Kariyer Planlama dersini vermektedir.

Yaşar Üniversitesi Kampüsü’nde her yıl Ni-
san-Mayıs aylarını kapsayan ve 40 gün süren 
Kariyer Günleri’nin düzenlendiğini biliyoruz. 
Bize bu etkinliğiniz hakkında bilgi verir misi-
niz?

 Her sene Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak şekil-
de düzenlenmektedir. Kariyer Günleri kapsamın-
da; kariyer etkinlikleri (panel, eğitim, konferans, 
seminer) ve staj/işe alım mülakatları gerçekleştiril-
mektedir. Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü 
olarak staj/işe alım mülakatları ile öğrencilerimizin 
ve mezunlarımızın staj ve işe alım süreçlerine des-
tek olabilmeyi, süreci kampüste yürüterek ise onları 
biraz olsun mülakat kaygısından uzaklaştırmayı, iş 
yaşamlarında içinde yer alacakları sektörleri ve şir-
ketleri tanıma olanağı sağlamayı amaçlıyoruz.

ÖNEMLİ OLAN İLK ŞEY
 İSTEKLİ OLMAK

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
değişen dünya düzenine ayak uyduran pek 
çok şirket  işletme çalışmalarını online çalışma 
düzeninde yürütüyor. Gençler online ortam-
larda kariyer planlamalarını nasıl yürütebilir, 
kimlerden nasıl destek alabilir? 

Gençler, bu yeni çalışma düzeninde kişisel ve mes-
leki gelişimlerine yönelik birçok eğitim fırsatına 
çevrimiçi erişim imkanına sahip. Bu büyük bir 
avantaj. Aynı zamanda günümüz koşullarında ge-
lişen ve değişen teknolojik alt yapı ve gelişmeleri 
takip ederek iş süreçlerine daha hızlı adapte olabi-
lirler. Biz de bu süreçte Kariyer ve Mezunlar Mer-
kezi olarak online platformları aktif olarak kullanı-
yoruz. Bu süreçte kariyer danışmanlığı, özgeçmiş 
hazırlama ve mülakat gibi eğitimlerimiz ve da-
nışmanlıklarımız Zoom üzerinden devam ediyor. 
Bildiğiniz gibi Üniversitemiz pandemi sürecinde 
uzaktan eğitimde ilk 3 arasında yer aldı. 

İş hayatında bir kurum veya işletmenin bünyesinde çalışan olmak yerine, kendi işi-
ni/markasını kurarak sektöre girişimci olarak girmek isteyen öğrenci veya mezunlar 
kariyerini nasıl planlamalı, nelere dikkat etmeli?
 
Günümüzde, girişimcilik her geçen gün daha da fazla önem kazanıyor. Birçok yeni fikir ve 
proje bu sayede hayata geçme fırsatı buluyor. Girişimci olmak kolay değil, belirli özelliklere 
sahip olmak gerekiyor. Başarının temelinde bu özelliklerle harmanlanmış bir girişimci, iyi 
bir iş fikri ve kaynak yer alıyor. Kendi işinin sahibi olabilmek elbette son derece stratejik bir 
karar. Bu karar beraberinde iyi bir liderlik ve yöneticilik becerisi, organizasyon yeteneği, et-
kili iletişim, planlama becerisi, muhasebe ve finans alt yapısı, kaynakları ve fırsatları 
görebilme ve değerlendirebilme yeteneği gerektiriyor. 

   Son olarak, kariyer 
yolculuklarının rotasını

 belirlemeye çalışan bizlere 
hangi önerilerde bulunmak

 istersiniz?

Kariyer Planlarınızı yaparken kısa orta ve uzun vadeli SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili, Za-
man sınırlı) hedefler belirlemeli, hazırlıklarınızı ve çalışmalarınızı yapmalısınız. Bunun yanı sıra sürekli 
okumalı, gündemi, dünyada yaşanan gelişmeleri, mesleğinizle ilgili gelişmeleri takip etmeli, kişisel ve mes-
leki gelişiminize önem vermeli, teknolojiyle iç içe olduğumuz bu dönemde elinizden geldiğince hızlı adapte 
olabilmek adına birden fazla program öğrenmeli, onları en iyi şekilde kullanabilmelisiniz. İletişim, hızla 
ilerleyen teknoloji ile birlikte daha da önemli bir hale geldi. İletişim sadece yazılı değil, sözlü de olduğu için 
kendini ifade edebilme, topluluk önünde konuşabilme önem arz ediyor. İşverenler, gençlerden belirli yetkin-
liklere sahip olmalarını istiyorlar ki, bu yetkinlikleri iş ilanlarında da sıkça görüyoruz. Bunlardan bazıları; 
analitik düşünebilme, eleştirel düşünebilme, etik davranış ve yaklaşım, yaratıcılık, problem çözme becerisi, 
teknolojik yetkinlikler, kendini ifade edebilme, doğru karar alabilme, etkin öğrenme becerisi, duygusal zeka, 
liderlik, takım çalışması, zaman yönetimi, kalite yaklaşımı, etkili iletişim…

Kariyer hedeflerinizi belirlerken önce-
likle bilgi, beceri, yetenek, ilgi alanları-
nız, beklentileriniz ve hayalleriniz doğ-
rultusunda Bireysel SWOT analizinizi 
yaparak, kendinizi objektif olarak de-
ğerlendirmekle başlamalısınız. 

Öğrenciler ve mezunlar, kariyer planlamalarını belirlerken öncelikle 
iyi bir eğitim almalı. Üniversitemiz Bilgi Teknolojileri ve Transfer Ofi-
si, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın teknolojik ve yenilikçi iş fikir-
leri ile start-up ve spin-off şirketler kurmasına destek oluyor, Minerva 
Kuluçka Merkezi bu anlamda çok nitelikli bir ortam sağlıyor.

SEKTÖRLERİ VE ŞİRKETLERİ TANIMA OLANAĞI HEDEFLER HEDEFLER BELİRLEMELİ, BELİRLEMELİ, 
HAZIRLIKLARINIZI VE HAZIRLIKLARINIZI VE 
ÇALIŞMALARINIZI YAPMALISINIZÇALIŞMALARINIZI YAPMALISINIZ

Haber: Simge Özyetiş
Tasarım: Büşra Aksoy, İbrahim Şenöz
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Azerbaycan’dan Türkiye’ye Uzanan Başarı Öyküsü
İdlin Berta Arshinova

Üniversite eğitimi almak için Azerbaycan’dan 2014 yılında Türkiye’ye gelen İdlin Berta Arshino-
va, müzisyen anneanne ve dedesinin büyük desteği ile henüz 6 yaşındayken piyano eğitimi alma-
ya başladı. Aynı zamanda Bachata Pro Dünya 1’inciliği ve Salsa Pro Dünya 3’üncülüğü bulunan 
Arshinova, genç yaşına rağmen sanatta sahip olduğu çok yönlü özellikleri ve aldığı derecelerle 
büyük takdir topluyor. Disiplini, azmi ve sıradışı yetenekleriyle dikkat çeken İdlin ile keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik.

   “Bachata dünya birincisi”
 
Bachata, Salsa, Piyano’da ödüllerin olduğunu 
biliyoruz. İstersen bachata maceran ile 
başlayalım. Bachata’ya kaç yaşında başladın?

Azerbaycan’da doğdum, Rus hocalardan ders 
aldım. 6 yaşından beri dans ediyorum. İlk 
başta internasyonel latin ve salon danslarıyla 
başladım. Türkiye’ye geldiğimden beri bachata 
yapıyorum.

Bachata’da dünya 1’inciliğin var. Yarışmaya 
hazırlanırken nasıl bir süreç yaşadın?

Çok mutlu bir süreç yaşadım. Aslında  
çok zordu, yağmurlu soğuk günlerde 
bile geliyorduk, her gün sabah 
çalışıyorduk. Çalışmalar bazen iyi, 
bazen kötü geçiyordu. Ama hiç 
pes etmiyorduk, sürekli çalışıyor-
duk. Bana mutluluk veren bir 
şey, çok sevdiğim için çalışma-
lar da güzel geliyordu bana. 
Ben her zaman çok çalışma 
tarafındayım. Ne kadar çok
 çalışırsak o kadar iyi, part-
nerlerime de söylüyorum 
bunu. Hep hedefimize o-
daklıydık ve hedefimize ulaştık.

Yarışmaya hazırlanırken antremanlarda 
yaşadığın sorunlar var mıydı?

Evet, zorlayan taraflar oldu. Sakatlıklar da 
oldu, bacaklarımda kas yırtılması oldu.  
Ama ben hiçbir zaman pes etmedim.

Dünya 1’inciliği gibi büyük bir başarı elde 
ettikten sonra nasıl tepkiler aldın?

Çok güzel tepkiler aldım. Türkiye’yi, oku-
lumuzu temsil etmek çok güzel ve gurur 
verici bir duyguydu. Bu hissi tekrar yaşamak 
isterim.

“Yaşar Üniversitesi’nde salsa             
maceram başladı”

Şimdi de isterseniz salsa ile devam edelim.               
Salsayla tanışmanız ne zaman oldu ve bu 

konuda en büyük destekçileriniz kimlerdi?

Çocukluğumdan beri dans ediyorum. 3-7 yaş 
arasında jimnastik de yaptım. Toplam 14 sen-

edir dans ediyorum. Salsa’ya 7 sene önce Yaşar  
Üniversitesi’nde dans topluluğuna katılarak 

başladım. Sonra o dans topluluğunun okuluna 
geçtim. Açıkcası beni salsaya başlatan Yaşar              

Üniversitesi’dir. Salsada partnerlerimle derece        
     lerim var. Son olarak da Cumhuriyet               
Kupası’nı kazandım, Türkiye 1.cisi old-
um. Tek söylemek istediğim şey sürekli 
çalışınca ve isteyince bu iş oluyor. İstek 

ve çalışma çok önemli benim için.

Sizce ülkemizde salsaya yeterince 
önem veriliyor mu?

Evet, ben önem verildiğini 
düşünüyorum. Hatta Avrupa’ya 

gittiğimde gördüğüm, orada salsa 
yarışmaları çok yok. Mesela Erasmus 
ile Polonya’ya gitmiştim, orada salsa 

yarışmaları farklı stillerle var.

Dans etmeye başlarken okul/hoca 
seçimlerinde nelere dikkat etmeliyiz?

Benim için en önemlisi disiplin. 
Teknik ve bilgi kapasitesinin yüksek 

olması lazım hocanın. Okul olarak ise 
dansa ne kadar önem verdiğine dikkat 

edilmeli.

“Benim rakibim her zaman 
yine benim”

Piyano çalmaya kaç yaşında başladınız, mü-
zisyen bir aileden mi geliyorsunuz?

Piyano çalmaya 6 yaşında başladım. Ailemde 
müzikle uğraşanlar var; anneannem piyanist, 
dedem ise emekli orkestra şefi.

Piyanoda kariyer yapmak için neler/kimlerden 
ilham aldınız?

Eğitimime Azerbaycan’da 6 yaşında Bülbül adın-
da özel müzik okulunda başladım. 2014’te Yaşar 
Üniversitesi’ne geldim. Burada bana sunulan 
çok büyük fırsatlar vardı. Mesela senede iki kere 
Avrupa’dan hocalar masterclass veriyordu. Bu 
bizim için çok yararlı oluyordu. Yaşar Üniver-
sitesi’nde Esra Kalkanoğlu Mamaç ile başladım. 
Bana çok fazla ilham verdi. Çok güzel çalıştık, 
bana çok şey kattı piyano anlamında. Şimdi pi-
yano üzerinde doktora yapıyorum. Şu an hocam 
Paulo Susanni, ondan da çok şey öğreniyorum. 
Hem müzikal hem de teknik anlamda.

Piyano da sizi etkileyen müzisyenler kimlerdir?

Vincenzo Balzani, Tamara Poddubnaya etkileyen 
müzisyenlerden.

Piyano çalmak sizin için ne anlam ifade ediyor? Bir sanatçı olarak başarı tanımınız nedir?

Kendinden daha iyi olmak. Örneğin geçen sene ile şu an arasında bende bir fark varsa benim için bu başarıdır. Benim 
rakibim her zaman yine benim.

Röportaj: Durmuş Çoban, Ozan Bulut
Tasarım: Serra Karadanışman
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GİY İLEBİL İR
t e k n o l o J i l e r

,

Akıllı telefonlardan sonraki 
en büyük teknolojik yenilik: 
Giyilebilir Teknolojiler

Teknoloji endüstrisinin en hızlı gelişen alanlarından biri de giyilebilir teknolojiler. 
Günlük hızlı yaşam rutinlerimizde kullanım kolaylığı sağlayacak, nereye gidersek bera-
berimizde taşıyıp istediğimiz zaman kullanabileceğimiz teknolojiler, geleceğin teknolo-
jik araçlarını ifade ediyor. Biz de bu yazımızda en bilinen giyilebilir teknolojik araçları 
ve giyilebilir teknolojilerin geleceğini sizler için ayrıntılı şekilde inceledik. 

Giyilebilir teknolojiler; genellikle, giyilebilir bilgisayarlar, akıllı giyim ve cihazlar, giyi-
lebilir malzemeler gibi kavramlarla ifade ediliyor. Giyilebilir teknolojiler, üste giyilen 
teknolojik aletler şeklinde ifade edilse de bir aracın “giyilebilir teknoloji” olarak değer-
lendirilebilmesi için ürünün, akıllı sensörlerden gelen bilgileri akıllı telefona kablosuz 
bağlantılar ile aktarması gerekiyor. Bu araçlar saatler, gözlükler, bileklik ya da mücevher 
parçaları olabiliyor. Günümüzde giyilebilir teknoloji ürünleri; eğlence, sağlık, spor ve 
fitness, bilgi alışverişi, turizm, savunma sanayi, moda, iş, eğitim, güvenlik alanlarında 
sıklıkla kullanılıyor.

Giysiler üzerinde bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin kullanılması ve teknolojinin 
çeşitli materyaller ve tekstiller ile birleş-

tirilmesi ile giyilebilir teknoloji ürünleri ortaya 
çıktı. 2000’li yıllardan itibaren akıllı tekstiller, 
hazır giyim sektöründe hayatımızda önemli bir 
yer edinmeye başladı. 20. yüzyılın ortaların-
da Pulsar’ın Hesap Makinesi Kol Saati küresel 
başarıyı yakalayan ilk giyilebilir cihaz olarak 
değerlendirilebilir. 2000 yılında ilk Bluetooth 
kulaklık satıldı. 2013 yılında piyasaya çıkan Go-
ogle Glass, eller serbest internet erişimini artı-
rılmış gerçeklik özellikleri ve görüntü yakalama 
özelliği ile entegre eden ilk kafaya monteli ekran 
ürünüdür.

Giyilebilir teknolojiler; giyilebilir sağlık 
teknolojileri, giyilebilir tekstil teknolo-
jileri ve giyilebilir tüketici elektroniği 

olarak sınıflanabilir. Giyilebilir teknolojinin en 
popüler örneklerini şöyle sıralayabiliriz;

Akıllı Saatler: Akıllı saatlerde beklenen yeni 
özellikler gelişmiş sağlık izleme, üstün kalitede 
hareketsiz görüntüler, video yakalama,  doğru 
ses kontrolü ve geliştirilmiş ses geribildirimi.

Akıllı Bileklikler: Intel MICA gibi stili olan tek-
noloji ürünleri ile akıllı bilekliklerin gelecekte 
mücevherlerin yerini alabileceğini söyleyebili-
riz. 

Akıllı Gözlükler: Google Glass yanında Oculus 
Rift ve akıllı telefonların VR ve AR uygulama-
ları için kullanılmasına izin veren DIY karton 
kulaklıklar gibi başka cihazlar, akıllı giyilebilir 
ürünlerin geleceğini ifade ediyor diyebiliriz. 

Akıllı Bluetooth Kulaklıklar:  Kulak içi modelle-
rin yanında özellikle medikal amaçlı kullanılan 
implant yüzeyli kulağa takılan giyilebilir tekno-
loji ürünleri bu araçların gelecekteki kullanımı-
na işaret ediyor.
 

GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİLERİN 
ORTAYA ÇIKIŞI

GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİ 
ÜRÜNLERİ
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Hava Koşullarına Adapte Olabilen Akıllı Mont: 
Montun içinde ve dış yüzeyinde hava sıcaklı-
ğını ölçen sensörler bulunuyor. Bluetooth ile 

kontrol edilebilen mont, hem kullanıcının tercihlerini 
öğreniyor hem de zaman içinde kendini otomatik ola-
rak ortamdaki hava sıcaklığına göre ayarlayabiliyor.
Acil durumlarda polise ve ailenize haber veren takılar: 
Yalnızca bir butona basarak haber vermek istediğiniz, 
hayatınızda önemli yer tutan kişileri akıllı kolye ve bi-
leklik sayesinde arayabiliyorsunuz. 
L’oreal’den vücuda giren güneş ışınlarını ölçen pilsiz 
sensör:  Dünya’ nın ilk pilsiz çalışabilen ultraviyole 
sensörü. Tırnağa ya da güneş gözlüğünün kenarına 
kolayca tutturulabilen UV Sense, spor ya da dışarıda 
yapılan diğer aktiviteler sırasında kullanıcının güneş 
ışınlarına maruz kalma oranını ölçüyor.
Ford’dan uzun yol şoförlerini uyanık tutan şapka: 
Ford’ un geliştirdiği yazılım “SafeCap” direksiyon ba-
şındaki şoförü ışık, ses ve titreşimle uyanık tutabiliyor.

2022 giyilebilir teknoloji trendlerini hep birlikte 
inceleyelim.

Tükürük ile fitness tavsiyeleri
İngiltere merkezli DNABand CES 2021’de; özel fit-
ness tavsiyeleri vermek için tükürük örneğinden elde 
edilen verileri kullanan bir saat tanıtmıştı. Bu saatin 
2022’de kullanımının yaygınlaşacağı öngörülüyor.

İnsan Geliştirme
İnsan geliştirme (Human Augmentation), insan yete-
neklerini ve üretkenliğini iyileştirmeyi amaçlayan ye-
nilikleri kapsayan geniş bir terim. Protezler, AR lens-
ler ve insanlara aşılanan RFID etiketleri gibi fiziksel 
güçlendirme konuları 2022’de ön planda olacak.

Öngörücü ve Kişiselleştirilmiş Tıp
Sağlık uzmanları bir akıllı saat ile yaşam tarzı hak-
kında bilgi alabilecek ve hasta herhangi bir semptom 
göstermeden önce potansiyel tıbbi sorunlar tahmin 
edilip tedavi edilebilecek.

İLGİNÇ
GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİLER

 

2022
GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİ TRENDLERİ

2022 YILINDA HIZLA ARTAN
TEKNOLOJİK YENİLİKLER İLE

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ 
EKİPMANLARI DA ÇEŞİTLİLİĞE 

ULAŞACAK
Haber: Gül Acar
Tasarım: Hakan Özdemir
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TURİZMTURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
sektör temsilcileriyle bir araya geldi

     2021 - 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram 
Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı; müfredatını geliştirmek,
Program’da verilen eğitimi sektörel talepler doğrultusunda şekillendirmek için sektör 
temsilcileri ile bir araya geldi.

Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Deniz Çelikdemir, 

Program Sorumlusu Dr. Öğretim 
Görevlisi Oya Turhaner, Prof. Dr. 
Sabah Balta Akay, 
Öğretim Elemanları Gökhan 
Doğan, Duygu Tibet Akgül 
ve Seren Songür Zurnacıoğlu; 
Swissôtel Büyük Efes Oteli  Eğitim 
ve Geliştirme Müdürü  Aksu Ak-
pınar, SKAL International İzmir 
Başkanı Güner Güney, 
TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Ku-
rulu Başkanı Kıvanç Meriç, İzmir 
Turist Rehberleri Odası Başkanı 
Macit Şaşzade, Ramada Hotel& 
Suites by Wyndham Kemalpaşa 

İzmir Satış ve Pazarlama Müdürü 
Ömer Özkan, Türk Hava Yolları 
A.O. İzmir Satış Müdürü Ömer 
Uzun, Daniel Tours Kurucusu ve 
Müdürü Nesrin Ricketts, İzmir 
Marriott Hotel Grup ve Etkinlikler 
Satış Yetkilisi Nihal Bezgin’den 
oluşan Program Dış Danışma Ku-
rulu Üyeleri ile meslek alanındaki 
güncel gelişmeler hakkında görüş 
alışverişinde bulundu.

İzmir Turist Rehberleri Odası 
Başkanı Macit Şaşzade, diji-
talleşmenin turizmi etkileyeceği-
ni, hizmet sektörü olarak misa-
firperverliğin öne çıktığı turizm 

sektöründe öğrencilerin mesleğini 
sevmeleri gerektiğini vurguladı.

Daniel Tours Kurucusu ve 
Müdürü Nesrin Ricketts, öğren-
cilerin görgü kuralları ve telefon 
görüşmesi adabına dikkat etmeleri 
gerektiğini; turizm ile bağlantılı 
olan emniyet, gümrük gibi ku-
rumlar hakkında da bilgi sahibi 
olmalarını, bunun için havaalanı 
gibi alanlarda da gözlem yapma-
larını tavsiye etti.

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı 
Macit Şaşzade

Daniel Tours Kurucusu ve Müdürü 
Nesrin Ricketts
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ÖĞRENCİLER KENDİLERİNİ MARKA HALİNE GETİRMELİ

Ramada Hotel & Suites by Wyndham 
Kemalpaşa İzmir Satış ve Pazarlama 
Müdürü Ömer Özkan, online pazarlamanın 
sektörü etkilediğini belirtti. Özkan, “Staj 
yapan öğrencilerde gelişim büyük oluyor, 
farklı departmanlarda gerçekleştirecekleri 

staj ile turizmde mutlu olacakları alanı 
seçebilirler. Öğrencilerin kendilerini mar-
ka haline getirmeleri gerekiyor. Turizmde 
görev alan profesyoneller ve duayenlerle 
yapılan söyleşilerinden öğrenciler feyz alır, 
büyük fayda görür” dedi.

Türk Hava Yolları A.O. İzmir Satış Müdürü 
Ömer Uzun, konuşmasında turizm sek-
töründe farkı yaratanın çalışanların kişisel 
kabiliyeti olduğunu ifade etti. Öğrencilerin 
çözüm odaklı olmaları gerektiğini, işbaşı 
eğitimlerin gelişimlerine büyük katkısı   

olduğunu, dijital eğitimlerin onlara fırsatlar 
yarattığına inandığını aktardı. Her öğrenci-
nin kendi niteliklerine odaklanmasını ve bu 
niteliklerini geliştirmesini de ekledi. 

ÖĞRENCİLER EN AZ BİR TATİL, 
BİR DE ŞEHİR OTELİNDE STAJ YAPMALI

Pandeminin getirdiği olumsuzlukların unutul-
ması gerektiğini belirten Swissôtel Büyük 
Efes Oteli Eğitim ve Geliştirme Müdürü Aksu 

Akpınar, stajların ciddiyetle planlanması gerektiği-
ni, öğrencilerin en az bir tatil oteli ve bir şehir oteli 
stajını özgeçmişlerine eklemek üzere geleceklerini 
planlamalarının altını çizdi. Uygulama ödevlerinin 
operasyon ağırlıklı olması gerektiğini söyleyen Ak-
pınar, öğrencilerin Mülakat Teknikleri, Kişilik En-
vanteri, Görüşme Kuralları, Yetenek ve Yetkin-
lik Alanları konularında gelişme kaydetmelerinin 
önemine değindi.

Toplantının ardından Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı 1.ve 2.sınıf öğrencileri Dış Danışma Kuru-
lu Üyeleri’nden tavsiyeler aldı. Ardından 2020 - 2021 
Akademik Yılı Yaz Dönemi’nde zorunlu stajını ya-
pan öğrenciler staj sunumlarını gerçekleştirdi.

Ramada Hotel & Suites by Wyndham 
Kemalpaşa İzmir Satış ve Pazarlama 

Müdürü Ömer Özkan

Haber: Haber Merkezi
Tasarım: Aydın Burak Beyaz
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Yaklaşık iki yıldır küresel ölçekte mü-
cadele ettiğimiz yeni koronavirüs, 
yaşamlarımızı büyük ölçüde değiştir-

di. El yıkama, maske, mesafe kuralı virüsten 
korunabilmek için günlük rutinimizin önem-
li bir parçası oldu. Pandemide sağlıklı kala-
bilmek için bu kurala uymakla birlikte başka 
neler yapabileceğimizi araştırıyor; çevremiz 
ve medyadan öğrendiklerimizi uyguluyoruz. 
İşte bu noktada, konunun uzmanlarının ak-
tardığı bilgilerin yanında uzman olmayan 
ama uzman olduğunu düşünenlerin verdiği 
yanlış bilgilere de sıklıkla rastlıyoruz. 
Biz de bu yazımızda, yeni koronavirüs hak-
kında sık rastladığımız ‘doğru bilinen yan-
lışlar’ konusunda sizleri aydınlatmak için 
Yaşar Üniversitesi İşyeri Hekimi Dr. Yeşim 
Günel’in bilgisine başvurduk. Dr. Günel; 
sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel 
hijyen önlemlerinin altını önemle çizdi.

1.Yeni Koronavirüs hastalığından sadece 
yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar etkilenir. 

Doğrusu: Yeni koronavirüs hastalığı, bebeklik-
ten itibaren her yaştan insana bulaşabilir. Yaş-
lılar ve astım, diyabet, kalp hastalığı vb. kronik 
hastalığı olan kişiler virüsle ciddi şekilde hasta-
lanmaya karşı daha savunmasız olabilirler.

2.Çocuklar yeni koronavirüs hastalığına yaka-
lanmazlar. 

Doğrusu: Tüm yaş gruplarındaki çocuklar yeni 
koronavirüs hastalığına yakalanabilirler. Üste-
lik semptomları bulunmayan çocuklar taşıyıcı 
olup hastalığı yetişkinlere de taşıyabildikleri 
için çok dikkatli olunmalıdır. 

3.Düzenli C vitamini, D vitamini gibi ek vita-
min ve besin takviyeleri kullanmak bağışıklığı 
güçlendirir, yeni koronavirüs hastalığına yaka-
lanmayı önler.

Doğrusu: Düzenli C vitamini, D vitamini gibi 
ek vitamin ve besin takviyeleri kullanmanın 
yeni Koronavirüs hastalığından koruduğuna 
dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Bu vi-
taminleri ve besin takviyelerini zaman zaman 
kullanmak bağışıklığın güçlendirilmesine katkı 
sağlayabilir ama dengeli ve sağlıklı bir beslenme 
ile kaliteli uyku düzeni ve sigara, tütün ürünleri 
ve aşırı alkolden uzak durmak, ruhsal gergin-
liklerden kaçınmak dengeli bir immün sistem 
için esastır. 

4.Sarımsaklı su, alkol, tuzlu su gargarası, elma 
sirkeli gargara Yeni Koronavirüs hastalığını ön-
ler.

Doğrusu: Sarımsak, antimikrobiyal-anti-
inflamatuar özelliklere sahip sağlıklı bir 
besindir. Ancak sarımsak yemenin in-
sanları yeni koronavirüsten koruduğuna 
dair bilimsel bir kanıt yoktur. Burun veya 
boğaza uygulanan sarımsaklı su, alkol, 
tuzlu su gargarası ya da elma sirkeli gar-
garanın insanları yeni koronavirüsten ko-
ruduğuna dair de bilimsel bir kanıt yoktur. 
Yeni Koronavirüs ile mücadelede kişisel 
hijyen kurallarına uymak çok önemlidir. 
El yıkama ve yüzeylere elin temas etme-
sinden sonra göze, buruna, ağıza dokun-
mamaya çok dikkat edilmelidir. 

5.Koronavirüs ürün ambalajlarından ve 
kargo paketlerinden bulaşmaz.

Doğrusu: Koronavirüs hasta bireyler-
in öksürmeleri aksırmaları ile ortama 
saçılan damlacıkların solunması ile bu-
laşır. Hastaların solunum parçacıkları 
ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan 

sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya 
ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Ancak 
virüsler canlı konak bulamadıklarında, kar-
go paketleri ya da ürün ambalajları gibi cansız 
yüzeylerde uzun süre yaşayamazlar. Bu yüzey-
lerde virüsün aktif kalma süresi sıcaklık, nem 
oranı ve virüsün miktarı gibi faktörlere göre 
değişiklik gösterse de kargolardan ya da ürün 
ambalajlarından hastalık kapma olasılığı ol-
dukça düşüktür. Fakat böyle bir durumda, el 
hjyeni ve el yıkama korunmada esastır.

6.İki doz aşı oldum, maske takmasam da olur.

Doğrusu: İki doz aşı olmak yeni koronavirüs 
hastalığına karşı korunmada çok önemlidir. 
Ama şu anda koronavirüse karşı dünyada uygu-
lanan hiçbir aşı %100 koruyuculuk sağla-
madığı için, pandemi bitene kadar uy-
gun maske kullanımı, sosyal 
mesafe ve hijyene dikkat 
edilmesi gerek-
mektedir. 

7.Koronavirüs açık havada bulaşmaz, bu 
yüzden maske takmaya gerek yoktur.

Doğrusu: Virüs damlacık yoluyla ve yakın 
temasla bulaştığı için açık alanlarda maske kul-
lanılmaması ve fiziksel mesafeye dikkat edil-
memesi sonucunda yakın temasla bulaş olabilir. 

8.Kapalı mekanda çevremdekilerde maske var-
sa benim takmama gerek olmaz.

Doğrusu: Covid-19 pandemisi bitene kadar 
kapalı mekanlarda uygun şekilde maske takma-
ya devam edilmelidir. Kimin virüsü yaydığını 
bilemeyiz. Tam doz aşılı dahi olunsa, asemp-
tomatik bulaştırıcılar enfeksiyonu yaymaya de-
vam ederler. 

9.Sıcak ve soğuk havada koronavirüs bulaşmaz. 

Doğrusu: Koronavirüs sıcakta yaşayamaz algısı 
yanlıştır. Ve bu konuda bilimsel bir veri yoktur. 
Hava ne kadar güneşli veya sıcak olursa olsun 
Covid 19 pozitif ya da asemptomatik taşıyıcı 
olan bir kişiyle sosyal mesafe ve maske kullanımı 
kurallarına uymadan temas etmek güneşli gün-
lerde dahi bize hastalığın bulaşmasına yol aça-
bilir. Aynı şekilde, kar ve soğuk havanın da koro-
navirüsü öldürebileceğine inanmak için hiçbir 
bilimsel kanıt yoktur. Yeni koronavirüs pande-
misinin etkilediği ülkeler haritasına bakıldığın-
da, dünyada sıcak ya da soğuk iklime sahip tüm 
ülkelerde vakalar olduğu görülmektedir. 

                                                                              

YENİ KORONAVİRÜS HAKKINDA YENİ KORONAVİRÜS HAKKINDA 
DOĞRU SANILAN YANLIŞLARDOĞRU SANILAN YANLIŞLAR

Haber: Haber Merkezi
Tasarım: Serra Karadanışman
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SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANDIRIR

YELKEN SPORU

Geçtiğimiz günlerde Yaşar Üniversitesi tarafından20. 
Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye 
Yelken Federasyonu ile işbirliği ve Karşıyaka Spor 
Kulübü (KSK) Yelken Şubesi ev sahipliğinde, 

“Cumhuriyet Kupası Yaşar Üniversitesi 20. Yıl Yelken Yarışları” 
düzenlendi. Yarışlarda, Optimist Junior sınıfında 45 ve Optimist 
sınıfında da 45 olmak üzere toplam 90 yelkenci mücadele etti. Bu zorlu 
3 günlük mücadelenin sonunda kazananlar düzenlenen törenle ödüllerini
aldı. Biz de, yarışlara ev sahipliği yapan Karşıyaka Spor Kulübü (KSK)
Yelken Şubesi’nde spora başlamış, şimdi ise ARKAS MAT ekibinin bir üyesi, 
Milli Takım’da da görevalmış Deniz Altay ile yelken sporu ve yelken 
sporundaki başarıları üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.
 

Yelken sporuna ne zaman başladınız, 
hangi yarışlara katıldınız kısaca bah-
seder misiniz?

2008 yılında Karşıyaka Yelken Spor Kulübü, 
Karşıyaka Şubesi’nde yelkene başladım. O za-
mandan beri Optimist Laser 4.7, Laser Radial ve 
Laser Standart sınıflarında yarıştım. Türkiye, il 
ve bölge şampiyonalarında dereceler ve madaly-
alar aldım. 2019 senesinde Laser Radial Avrupa 
Şampiyonası’nda yarıştım, ülkemi temsil ettim 
ve derece aldım. Şu anda Ege Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi’nde, Yelken Antrenörlüğü 
Bölümü’nde eğitim görüyorum, birinci sınıfım.

Yelken sporuna olan ilginiz nasıl 
başladı, size bu sporu sevdiren ne oldu?

Ben yelken sporuna 2007-2008 seneleri arasın-
da başladım, benim babam, amcam ve halam 
yelkenci, onlar da küçük yaşlarında yelkene 
başlamışlar. Bir gün ben tenis oynarken am-
cam beni alıp Yelken Klubü’ne götürdü ve artık 
yelkene başlama zamanımın geldiğini söyledi, 
bu şekilde yelkene başlamış oldum. Başladık-
tan sonra rekabet, arkadaşlıklar ve yeni şeyler 
öğrenmek, bunların hepsi beni yelkene daha 
çok bağladı ve yelken sporunu yaparken çok 
güzel zamanlar geçirdim. 

BAŞARININ KURALI:
ANTRENMANLARI CİDDİYE ALMAK

Bu sporda başarılı olmanın kuralları 
nelerdir?

Kesinlikle düzenli antrenman. Düzensiz bir 
şekilde antrenman yapan sporcular veya antren-
manları ciddiye almayan sporcuların ilerleme 
kaydettiğini görmedim. Her sporda olduğu gibi 
bu sporda da antrenman çok önemli. Eğer doğ-
ru antrenman yapmazsanız, vücut geliştirme, 
kuvvet ve deniz üstünde yarış antrenmanlarını 
doğru uygulamazsanız maalesef başarılı ol-
manız epey zor.

Arkas MAT ekibine nasıl dahil ol-
dunuz, ekipteki göreviniz ve son ka-
zanılan yarıştaki rolünüz neydi?

Arkas MAT ekibine 2019 yılında stajyer olarak 
başladım. Onlarla 10-12 metrelik teknelerde 
yarışmaya başladım, hiç bilmediğim tekneler 
ve farklı bir atmosferdi, onlarla yarışarak yeni 
şeyler öğrendim. O günden beri, Arkas MAT 
ekip üyesiyim. Ekipteki görevim arka tarafta 
bulunan grinder, ama son yarıştaki görevimde 
cenovacıydım ön yelkeni kontrol ediyordum.

YELKEN SPORU 
SORUMLULUK BİLİNCİ KAZANDIRIR
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Milli   Takım adına da 
yarıştığınızı ve önemli 
başarılara imza attığınızı bili-
yoruz. Optimist, Laser 4.7, La-
ser Radial ve Laser Standart’ta 
ne kadar süreyle kaldınız? 
Ve bu süre boyunca kaç kere 
Milli Takım adına yarıştınız?

Optimist sınıfını 2016 yılının Ocak ayı-
na kadar yaptım. Optimist yarışında 
sadece Yunanistan ile düzenlenen özel 
bir yarış olan Christmas Cup’a katıldım, 
bu uluslararası yarışta 3. oldum. 2015 
senesinin Aralık ayında düzenlenen bir 
yarışa katıldım, Laser 4.7 sınıfında bölge 
ve il şampiyonlukları kazandım, Laser 
Radial sınıfında Türkiye 2’ncisi oldum, 
Avrupa Şampiyonalarında ve Dünya 
Şampiyonalarında yarıştım. Laser stan-
dart sınıfına başladığım zaman Arkas 
MAT Sailing Team’dan bana teklif geldi. 
Teklifi kabul ettiğim için Lazer Standart 
sınıfında çok fazla yarışa katılamadım, 
sadece 2 kere yarışa katılabildim. En 
son 2021 Laser Yarışı’na sadece kendimi 
denemek için katıldım ve 5. oldum. 
Toplamda 21 kez milli oldum.

REKABET  VE DOSTLUKLAR 
BENİ YELKEN SPORUNA 

BAĞLADI

Yelken sporu ile 
uğraşmanın gençlere 
sağlayacağı faydalar 
nelerdir?

TOPLAMDA 21 KEZ MİLLİ OLDUM

Kesinlikle sorumluluk bilinci, kendini 
tanıma, vücudunun tümünü aktif bir 
şekilde kullanma bunların hepsi yelken 

sporunda mevcut. Normal hayatımızda, deniz 
üzerinde ve yarışlardaki düzen. Kendi malzeme-
lerimizin sorumlulukları; çünkü malzemele-
rimiz sadece t-shirt ve ayakkabıdan ibaret değil. 
Tekne ve yelken üzerinde çok malzememiz var 
ve bunların sorumluluğu bize ait olduğu için 
erken yaşta başlayan çocuklar bu sorumluluğun 
bilincinde yetişiyor, 

sorumluluğu onlara kazandırıyoruz. Bu sayede 
yelken branşı hem sorumluluk anlamında hem 
de çocukların gelişimi anlamında çok etkili. 
Yelken sporuna başlamak isteyen çocuklarınız 
varsa kesinlikle vazgeçirmeye çalışmayın, çünkü 
yelken bireysel bir spor ama her zaman takım 
halinde hareket ediliyor. Yarış esnasında bireysel 
bir şekilde yarışıyorsun ama sen bir takımın üye-
sisin ve her şeyi takımınla yapıyorsun. 

Haber: Kaan Büslü
Tasarım: Aydın Burak Beyaz, Ceyda Semerci
Meltem Temur
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İYİ Kİ VARSIN
TÜRK KIZILAYI

Afetlerde ve güvenli kan temininde aklımıza ilk 
gelen kurumun Kızılay olduğu su götürmez bir gerçek. 
Türkiye’nin ve dünyanın en büyük insani yardım 

kuruluşlarından Türk Kızılay’ı, İzmir depreminde de vatan-
daşlarımızın yaralarını gecesini gündüzüne katarak büyük bir 
özveriyle sardı. Kuruluşun, İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri 
Baykalmış ile Türk Kızılay’ın İzmir özelinde faaliyetlerini, pro-
jelerini anlamak ve anlatmak için samimi ve içten bir röportaj 
gerçekleştirdik. Sayın Baykalmış’ tan Kızılay’ın yalnızca kan 
bağışından sorumlu olmadığını aynı zamanda eğitim, kültür ve 
sosyal yaşama yönelik birçok faaliyetin de merkezinde olduğunu 
öğrendik.  

Kerem Bey, merhaba. Röportaj tek-
lifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür 
ederiz. Bize biraz kendinizden ve İzmir 
Türk Kızılay’ı Şube Başkanlığı’na uzanan 
yolculuğunuzdan bahseder misiniz?

Berçem Hanım, önce şahsınıza, daha sonra röpor-
taj dolayısıyla eğitiminizi sürdürdüğünüz Yaşar 
Üniversitesi’ne, bu röportaja vesile oldukları ve bu 
imkânı bizlere sağladıkları için Yaprak Dergisi 
ekibine teşekkür ederim.
1977 İzmir doğumluyum. Eğitim hayatım lise 
dönemine kadar İzmir’de devam etti. Daha sonra 
Yerel Yönetimler ve Kamu Yönetimi üzerine üniver-
site eğitimimi tamamladım. Yaklaşık olarak 1995 
yılından beri aile şirketimizde gıda ve giyim üzerine 
faaliyetler sürdürmekteyim. Bunun yanında 
Türkiye Futbol Federasyonu’nda Süper Lig tem-
silcisi olarak da çalışmalarıma devam ediyorum. 
Yaklaşık olarak da iki buçuk yıldır Türk Kızılay’ı 
İzmir Şube Başkanı olarak yurtiçinde ve yurtdışın-
da insani yardım faaliyetlerini yürüten bu büyük 
ve köklü kurumun faaliyetlerine gönüllü olarak 
destek vermekteyim ve böyle bir kurumda insanlığa 
hizmet ettiğim için de çok mutlu ve gururluyum.

Türk Kızılay’ının kan ve ilik bağışı konusun-
daki başarılı faaliyetlerinden haberdarız 
fakat Kızılay’ın çalışma alanları daha geniş, 
diğer çalışma ve projeleriniz hakkında da 
bilgi verebilir misiniz?

Türk Kızılay’ı güvenli kan temininden sorumlu-
dur. Kamu yararını gözeten bir kurum olduğumuz 
için devletimizden almış olduğumuz onay ve görev 
bilinci ile saha faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tür-
kiye’de güvenli kan temininden Sağlık Bakanlığı 
ile yapılan protokoller neticesinde Türk Kızılay’ı 
sorumludur. Hastanelerimizin ve üniversite hasta-
nelerimizin kaza ya da tıbbi müdahale sonrasında 
hastaların, kazazedelerin ihtiyacı olan kanı güvenli 
bir şekilde bağışçılarımızdan temin ederiz ve daha 
sonra bu kanları gerekli biyolojik ortamlarda tet-
kikleri yapıldıktan sonra hastanelere teslim ederiz. 
Türk Kızılay’ı sadece kan hizmetleriyle değil insani 
yardım faaliyetleri, sosyal hayattaki projeleri, sağlık 
hizmetleri, bünyesinde bulunan maden suyu ve 
çadır işletmeleri ile çok farklı noktalarda çalışmalar 
gösteren büyük bir kurumdur. Aynı zamanda Türk 
Kızılay’ı, İçişleri Bakanlığı ile yapılan antlaşmalar 
sonucu afet durumlarında, afetzedelerin gıda ve 
barınma gereksinimlerini karşılamakla mükelleftir. 
Zaman zaman Türk Kızılay’ının bir devlet kurumu 
olarak algılandığı durumlarla karşılaşıyoruz fakat 
Kızılay bir devlet kurumu değildir. Türk Kızılay’ı 
yaklaşık 153 yıl önce Osmanlı-Rus Savaş’ı yaralarını 
sarmak adına Osmanlı tebaasından dört vatan-
daşımızın kurmuş olduğu bugün Türkiye’nin ve 
Dünya’nın en büyük insani yardım kuruluşudur. 

Böyle bir kurumda 
insanlığa hizmet 

ettiğim için çok 
mutlu ve gururluyum.
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Bir de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı konuşmak istiyorum. Sizlere nasıl 
ulaşıyorlar, haklarında nasıl bir inceleme yapılıyor? Yardım kriterleriniz nelerdir?

DURUYORSAK YÜRÜMEYE, YÜRÜYORSAK KOŞMAYA, 
KOŞUYORSAK UÇMAYA HEVESLİ BİR EKİBİZ

Faaliyetlerde kimler görev alır?  Kızılay’a 
nasıl gönüllü olunur, gönüllüler nasıl koor-
dine edilir?

Gayret ederek, duruyorsak yürümeye, yürüyor-
sak koşmaya, koşuyorsak uçmaya hevesli bir ekiple 
çalışıyoruz. Faaliyet alanlarımızda profesyonel bir 
kadromuz var. Personelimizi belirli kriterlere göre 
istihdam ediyoruz. Örneğin; pandemi döneminde 
yaklaşık olarak 50 bin gıda kolisi dağıttık. Aynı za-
manda 40 bin 862 adet et ve kavurma kutusu dağıttık. 
Bunun yanı sıra hijyen malzemeleri, binlerce maske, 
İzmir depreminde almış olduğumuz 1 milyon 450 
bin adet su bağışını depremzedelere dağıttık. 
Bugün Hakkari’den Şırnak’a, Diyarbakır’a ka-
dar birçok ilde de bir gönül köprüsü kurarak, yine 
bağışçılarımızın bizlere emanet ettiği kıyafet, 
palto, ayakkabı gibi birçok ürünü ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdık. 

Bunun haricinde şube başkanlıklarımız var. Bu şube 
başkanlıklarının da sayısı Türkiye’de 500’den fazla. 
Şube başkanlarımız buradaki insani yardım faali-
yetlerini gönüllülük esasıyla organize ediyor. Bunun-
la beraber bizler; saha faaliyetlerinde, milletimizin 
yanında bu kurumun gücü ve desteğiyle olmak
isteyen gönüllülerimize de bir çatı vazifesi görüyoruz. 

Özellikle üniversitelerdeki genç kardeşlerimiz, iş 
adamlarımız yada vakti ve ekonomik olarak imkânı 
müsait olan vatandaşlarımız Türk Kızılay aracılığı ile 
‘’gönüllüol.org’’ sitesi, sosyal medya hesapları ya da 
şubemiz üzerinden üye olarak gönüllük çalışmaları-
na destek verebilirler. Bizler de saha çalışmalarımız-
da, yapmış olduğumuz planlar neticesinde, bizlere 
destek veren gönüllülerimizi ihtiyaç sahiplerimizle 
buluştururuz. 

DEPREMZEDELERE KIZILAY ELİ

Biliyorsunuz ki sosyal medya hesaplarımız 
ve telefon numaralarımız yanında kayma-
kamlıklarımızın yapmış olduğu 
tespitler var, bu yollarla bizlere ulaşabilirler. 
Kaymakamlıklarımızın sosyal yardım-
laşma vakıflarında, devletimizin de eliyle 
hane gelir durumuna göre ihtiyaç durum 
tespiti yapılır. Biz de bu tespitleri gerek dev-
letimizden gerekse bizlere bizzat başvuran 
vatandaşlarımızdan aldıktan sonra kendi ku-
rumsal yapımız içinde gerekli tetkikleri yapıp 
bir havuz oluştururuz. Bu havuzda yardım 
bekleyen vatandaşlarımıza, aciliyet sırası 
oluşturduktan sonra, ihtiyaçları neticesinde 
-giyimden barınmaya- bağışçılarımızdan 
aldığımız yardımları ulaştırırız. 

Bu zaman zaman bir reçel bile olabilir. Bunun 
yanı sıra battaniyeden, ısıtıcıya, gıda kartın-
dan ilaca, elektrikli sandalyeden defter kaleme 
çok geniş bir kapsamda yardım ihtiyaçlarını 
ulaştırmaktayız. Yardımlarımızın sınırı ve 
kriteri yok. Malumunuz bir İzmir depremi de 
yaşadık. 117 vatandaşımızın hepsini tek tek 
buradan rahmetle anıyoruz. İzmir 
depreminde bağışçı vatandaşlarımızın, bebek 
bezinden, hijyen malzemelerine kadar 
bizlere emanet ettiği birçok ürünü, gönüllü-
lerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ve 
depremzedelere ulaştırdık.

 ÜLKESİNİ EN ÇOK SEVEN 
VAZİFESİNİ EN İYİ YAPANDIR.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK:
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Genç  ve dinamik bir 
Başkansınız. Çağımıza uygun 
faaliyetlerde rol aldığınızı basın-
dan ve sosyal medyadan takip 
ediyoruz. İzmir’de gençlerin ve 
üniversitelilerin Türk Kızılay’ını 
takibi ve desteği konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Aradaki iş 
birliğinin geliştirilmesi için ne-
ler yapılabilir?

Türk Kızılay İzmir Şubesi, ku-
rumun Türkiye’deki en eski iki 
şubesinden biridir. Yaklaşık olarak 
110 yıllık bir geçmişi bulunuyor. 
Bu da yapmış olduğumuz vazi-
fenin görev bilincini bizlere çok net 
bir şekilde hissettiriyor. Kurumlar-
da malumunuz süreklilik esastır. 
Ama bizim üzerimize düşen, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade 
ettiği gibi ‘’Ülkesini en çok seven, 
vazifesini en iyi yapandır.’’ sözün-
den yola çıkarak hem hukuka hem 
de vicdana uygun olmak kaydıyla 
bu çalışmaları daha iyi yerlere taşı-
maktır. Çünkü Türk Kızılay’ı, 1935 
yılında Gazi   Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ismini Hilal-i 
Ahmer’den Türk Kızılay’ı olarak 
değiştirdiği ve bugün Kızılay sodası 
olarak satmış olduğumuz ürünler-
in de sermayesini cebinden vere-
rek destek verdiği çok büyük bir 
kurumdur. ‘’İki günü eşit olan zi-
yandadır.’’ diyen peygamber efen-
dimizin düsturundan da güç alarak 
hem gönüllülük ağını çoğaltmak 
adına hem de elimizdeki imkan-
ları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
adına sahadaki faaliyetlerimizi 
daha iyi yerlere taşımak için çok 
çabalıyoruz. Buradaki en büyük 
destekçimiz de bağışçılarımız… 
Ve bağışçılarımızın bizlere vermiş 
olduğu desteği de ihtiyaç sahipler-
ine ulaştırmada bizlerin yükünü 
hafifleten gönüllülerimiz… 

Türk Kızılay İzmir Şubesi’nin 
yaklaşık olarak 4 bin gönüllüsü 
var. Bunların 2500 tanesi genç 
arkadaşlarımız… İzmir’deki 9 
Üniversite’de bütün teşkilatlan-
mamızı tamamladık. Sizin şu anda 
eğitiminize devam ettiğiniz Yaşar 
Üniversitesi’nde Türk Kızılay’ının 
temsilciliği ve gençlik kolları ak-
tif bir şekilde çalışıyor. İzmir 
depremi özelinde de Bayrak-
lı bölgesi merkez olmak kaydıyla 
birçok ev yıkıldı. Burada yaklaşık 
olarak 1000 genç kardeşimizle, 36 
temas noktası kurarak; 3 vardiya 
değiştirerek 24 saat bizlere gelen 
ihtiyaç malzemelerini gece gündüz 
ihtiyaç sahibi depremzedeleri-
mize ulaştırdık. Neredeyse bir yıl 
geçti fakat buradaki dönüşüm-
le ilgili hem devletin çalışmaları 
devam ediyor hem de konteyner 
kentte kalan depremzedelerin ih-
tiyaçlarını gidermek için faaliyet-
lerimizi kesintisiz sürdürmeye de-
vam ediyoruz. Süreçte 1 milyon 750 
bin öğün ile depremzedelerin gıda 
ihtiyacı karşılandı. Afetlere görev 
bilinciyle hazırlıklı bir kadromuz 
var. Kızılay’ın profesyonel kad-
rosunda 7 bin personel bulunuyor. 
Bu sayı gönüllülerimizle beraber 
60 bine kadar çıkıyor. İzmir öze-
linde de genç arkadaşlarımız bi-
zim yükümüzü çok ciddi anlamda 
hafifletiyor. Deprem sürecinde de 
gençler fedakârca günlerce 
uyumaksızın çalıştılar.

İzmir’de yakın gelecekte hayata 
geçirmeyi planladığınız faaliyet 
ve projeler nelerdir?

Şu anda önemsediğimiz ve üze-
rinde çokça durduğumuz iki 
önemli projemiz var. Biliyorsunuz 
çalışmakla birlikte eser bırakmak 
da çok önemlidir. 

Konak-Buca ve Karabağlar üç-
geninde uçan yol diye tabir et-
tiğimiz bölgede bizim bir afet 
depo merkezimiz var. Afet Depo 
merkezimizde günlük en az 7 bin 
kişiye sıcak yemek çıkartabilecek 
bir ihale sürecini başlattık. Bura-
da bir aşevi kuruyoruz. Başkan 
olduktan sonra yönetimi-
mizle beraber yapmış olduğu-
muz görüşmeler neticesinde en 
önem verdiğimiz noktalardan 
bir tanesi, ihtiyaç sahibi insan-
ların bizim ayağımıza gelmeden, 
bizim kurum olarak onların 
kapılarını çalıyor olabilmemiz. 
Çalışma, sevk ve idarelerimizi de 
bu şekilde planlıyoruz. Biz her 
gün zaman zaman sayıları 100-
150’leri bulan birçok ailemizin 
kapılarını çalarak onlara gıda veya 
ihtiyaç kolilerini ulaştırmaktayız. 
Bu aşevi projesini hayata geçir-
diğimizde bu üç merkezi ilçemizde, 
kaymakamlıklarımızdan aldığımız 
ihtiyaç listelerine göre evlere sı-
cak yemek dağıtımı yapmayı 
planlıyoruz. Yıl  sonu itibariyle 
başlayıp 2022 yılı sonlarına doğru 
da faaliyete geçirmek hedefimiz.
Bir diğer projemiz de Genel 
Merkezimizle yapmış olduğumuz 
istişareler neticesinde bir huzurevi 
inşasını gerçekleştirmek. Şu anda 
bu huzurevi için uygun yer tahsis-
lerinin tespiti ile ilgileniyoruz. Bu 
projede amacımız, yaşlılarımızın 
sadece bakımını sağlamak değil 
aynı zamanda güzel ve eğlenceli 
vakit geçirebilmeleri. 

Türk Kızılay İzmir Şubesi’nin yaklaşık olarak 4 bin 
gönüllüsü var. 
Gönüllülerin 2500 tanesi genç arkadaşlarımız… 7 BİN KİŞİLİK AŞEVİ VE 

HUZUREVİ KURUYORUZ

Bu yerleşke içinde yaşlılarımızla 
gençlerimizi bir araya getirebi-
leceğimiz, gençlerimizin de eği-
tim ve öğretim hayatlarına destek 
vereceğimiz bir yurt yapmayı 
planlıyoruz. Böylece gençleri-
mizle, yaş almış büyüklerimizi 
entegre ederek yapacağımız hobi 
bahçelerinde birlikte vakit geçire-
bilmelerini amaçlıyoruz. Bu iki 
proje ile kalıcı eserler bırakmayı 
hedefliyoruz. Bunun yanı sıra; 
bizim 8 tane şubemiz bulunu-
yor. Bu 8 şubemizin kadın kolları 
ve gençlik kollarının da çok güzel 
projeleri mevcut. Özellikle Buca 
bölgesinde ve şu anda bulunduğu-
muz merkez bölgede iki adet genç-
lik merkezi kuruyoruz. Onlar da 
iki üç ay içerisinde hizmete girmiş 
olacaklar.

İzmir Kızılay’ın başta biz 
gençlerden daha sonra da 
tüm İzmir halkından beklen-
tileri ve istekleri nelerdir?  
Yardım etmek isteyen ve 
yardıma muhtaç olanlar için 
en çok nelere ihtiyacınız var?

Türk Kızılay’ı alan el ile veren el 
arasında bir köprü görevi gör-
mektedir. Burada hem gençle-
rimizden hem de gönüllü vatan-
daşlarımızdan beklentimiz; bu 
alan el ile veren el arasındaki 
köprü vazifesinin görülebilmesi 
için bizlere destek vermeleri. Bu 
destekten kastımız yalnızca maddi 
değil. 

İmkân var ise maddi, imkân yeterli 
değilse de manen yapmış olduğu-
muz saha çalışmalarında bizlere 
gönülden destek vererek daha çok 
insana ulaşabilmemize yardımcı 
olmaları. 

Yapmış olduğumuz ilk yardım 
eğitimlerimiz ve gençlik 
kamplarımız var, Türk Kızılay 
İzmir Şubesi aynı zamanda 
Erasmus eğitiminin de temas nok-
tası. Yurtdışıyla gerek kültürel et-
kileşim gerekse de eğitim öğretim 
açısından iş birliği içindeyiz. Yurt-
dışında eğitim görmek isteyen 
genç üniversiteli 
arkadaşlarımıza da imkanlar 
sunuyoruz.

İzmir Şubemize özel ‘’1 atkı 1 
oyuncak’’ projesi, Süper Lig 
kulüplerimizle sürdürdüğümüz 
’Oyuncaklar Firarda’ ’projemiz 
var. İlkokullardaki eğitime destek 
projel erimiz de mevcut. Genç-
lik merkezlerimizde kurduğumuz 
atölyelerimiz var, gençler de bu-
radaki kulüplere üye olarak hem 
kişisel gelişimlerine katkı sağla-
yabilir hem de güzel ve kaliteli 
zaman geçirebilir. İnsani yardım 
faaliyetlerimizi sürdürürken 
gençler sahada bizlere destek 
olabilir. Gençliğe ve dinamizme 
sahada çok ihtiyacımız var.

Son olarak biz de gençler 
olarak buradan bir çağrı-
da bulunmak isteriz. Kan ve 
ilik bağışı başta olmak üzere 
İzmirli hemşehrilerinize ne 
söylemek istersiniz?

Kızılay dünyanın ve Türkiye’nin 
en büyük iki yardım kuruluşun-
dan bir tanesi… Bizim çok güzel 
bir sloganımız var ‘’İyilik Sensiz 
Olmaz’’. Bu söze yürekten inanan, 
Türk Kızılay’ı çatısı altında alan el 
ile veren el arasında köprü olmaya 
aracılık etmek isteyen bütün genç 
arkadaşlarımızı şubemize ve 
faaliyetlerimize destek olmaya 
bekliyoruz.

GENÇLERE 
AÇIK DAVET

Röportaj: Berçem Ataş
Tasarım: Melike Savaş, Defne Evlimoğlu, 
Burhanettin Kocamaz
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E-TİCARET
DÜNDEN BUGÜNE E-TİCARET: 
E-TİCARETTE YENİ TRENDLER

1991 yılında internetin ticari kul-
lanımının başlamasıyla mümkün hale 
gelen e-ticaret’in, internetin yaygın-
laşmasıyla 1994’te dünyada ilk uy-
gulamaları görüldü. Her geçen gün 
gelişmekte olan internet teknolojileri ve 
mobil araçlar ile e-ticaret yıllar içinde 
çok büyük bir ivme yakaladı. Gelin bir-
likte e.ticaretin gelişimi, pandemide 
e.ticaret ve e.ticaret’de yeni trendleri in-
celeyelim…

İLK E. TİCARET PLATFORMLARI

İnternet üzerinden ürün veya hizmet alımı 
olarak tanımlanan e-ticaret’in, günümüzdeki 
halini alana kadar farklı kilometre taşları old-
uğunu söyleyebiliriz. 1989 yılında geliştir-
ilen HTML dili ile birlikte birçok yeni özellik 
kazanan web siteleri, gündelik hayata daha 
fazla girdi. 1990’lı yıllara gelindiğinde şirket 
ve grup içi ticaret işlemleri için EDI yöntemi 
geliştirildi. EDI, e-ticaretin ilk versiyonu 
sayılıyor. Web tabanlı algoritmalar, gelişim 
göstererek günümüzdeki e-ticaret sitelerine 
öncülük etti ve dünya çapında ilk e-ticaret 
işlemleri 1994 yılında yapıldı. 1994 yılın-
da kurulan Amazon ve hemen ardından 1995 
yılında kurulan eBay, dünyadaki ilk e-ticaret 
platformları. 1999 yılında kurulan ve

Çin merkezli olan Alibaba, bugün e-ticaret sek-
törünün en güçlü oyuncuları arasında. E-ticaret, 
ilk yıllarda fazla etkili olamasa da akıllı mobil ci-
hazların hayatımıza girmesinden kısa süre sonra 
büyümeye başladı ve ilerleyen yıllar bu ivmeyi 
devam ettirdi. E-ticaret sektörünün geliştiği yıl-
larda ülkemizde de ilk adımlar atıldı. 1998 yılında 
hepsiburada.com kuruldu. Hepsiburada.com’u, 
2001 yılında kurulan Gittigidiyor, 2009 yılında 
kurulan Trendyol ve 2012 yılında n11.com izledi.

SALGIN BİTTİKTEN SONRA DA İNTERNET SATIŞLARI ARTACAK 

COVID-19 salgını sona erdikten sonra da internet satışlarının artacağını düşünen 
firma oranı ise yüzde 39. Rapora göre:

    Yerel işletmelerden yapılan e-ticaret harcaması 216 milyar TL’ye ulaşmış bulunuyor 
    E-ticaretin toplam gayri safi katma değer katkısı 253 milyar T. 
    E-ticaret toplam istihdama 1,9 milyon çalışanla katkıda bulunuyor 
    E-ticaretin Türkiye’de toplam vergi katkısı 56 milyar TL
    E-ticaret destekli istihdamın Türkiye istihdamına oranı %7,2.

Ödeme alma yöntemleri  arasında kripto 
para ile ödeme gibi yöntemlerin de olacağı 

varsayılmakta. Bazı markalar, orta ya da küçük 
ölçekli işletmeler mağaza kapatarak bu anlam-
daki girşimlerini e-ticarete yönlendirecek,

Pazar yerlerinin müşteri ve satıcı sayısının art-
ması. Pazaryerleri, farklı pazarlar için farklı 

komisyon oranlarıyla satış yapan satıcılara cazip 
gelebilmek için kendi içinde rekabete girecek,

Sosyal medyada canlı yayın yapma avantajı ve 
kullanıcıların canlı yayınlara ilgisi, e-ticaret 

sektöründeki firmaların ürün inceleme video-
ları gibi video içeriklerini artırmasını sağlaya-
cak,

E-ticaret sitelerinin mobil cihaz uyumlu-
luğu önemli olacak. Kullanıcı erişimini 

kolaylaştırmak için e. ticaret sitelerinin respon-
sive olarak tasarlanması da bu yılın trendleri ar-
asında.

Ücretsiz kargo uygulamasıyla e. ticaret site-
lerinin satışlarını artırması gündemde ol-

acak, 

Paketlerin kişilere göre özelleştirilmesi 
ve çevre dostu ambalaj ile rekabette öne 

çıkılacak

Kargo entegrasyonları, çağrı merkezi ente-
grasyonlarına 2022’de talep artacak.

Covid-19 salgınında e-ticaret sektörü yeni 
kurum, müşteri ve ürün türleri kazandı. Tür-
kiye’de her yıl yüzde 30-35 arası bir büyüme 
gösteren e-ticaret sektörü 2020’de pandemi-
nin etkisiyle yüzde 60 büyüme gösterdi.  Orta 
ve üzeri yaşlardaki tüketicilerin bu dönemde 
e-ticaret alışkanlıkları artarken; daha çok evde 
kalan tüketiciler daha fazla online alışveriş 
tercih etmeye başladı. Çevrimiçi alışverişin 
pratik olması, zamandan tasarruf sağlaması 
ve avantajlı kampanyalar e. ticaretin hac-
mini artıracağa benziyor.Dijital dönüşümün 
yaşandığı günümüzde e- ticaret’in yeni iş fırs-
atları sunduğunu da söyleyebiliriz. 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 
Deloitte Digital işbirliğiyle hazırlanan 
“TÜBİSAD Ekonominin Dönüştürücü 
Gücü” adlı e-ticaret ekosisteminin büyüme 
trendlerine yer veren 2021 tarihli raporda, 
e-ticarete katılan işletme sayısının 2015’ten 
bu yana toplam yüzde 42 oranında  art-
tığı  vurgulanıyor.  Geçtiğimiz yıl toplam 
satışları içerisindeki internet satış payının 
arttığını belirten işletmelerin oranı yüzde 65 
olurken, işletmelerin yüzde 22’si internet satış 
kanalı için ek istihdam oluşturduklarının al-
tını çiziyor.  

E-TİCARET’TE 2022 TRENDLERİ

Ticimax tarafından hazırlanan 2022’nin e.ticaret trendleri raporuna göre öne çıkacak trendler 
şunlar: 
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SOSYAL

yalnızlaştık

ÇÖKÜS
‘‘SOSYAL OLARAK ÇÖKTÜK’’

     Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın devleri 
Instagram, Whatsapp, Facebook gibi birçok 
platforma yaklaşık olarak 7 saat boyunca erişim 
sağlanamadı. Bağımlılığımız öyle bir boyutta ki 
erişimin sağlanamadığını yine başka bir sosyal 
medya platformu Twitter’dan öğrendik. 
Saniyeler içinde boy boy manşetlerle karşılaştık. 
‘’Whatsapp’ Erişim Sağlanamıyor.’’ ‘’Facebook 
Hacklendi’’, ‘’Instagram Çöktü’’ Evet çöken bir 
şeyler olduğu aşikardı, fakat görünmeyenin ar-
kasında yavaş yavaş kumdan kaleler gibi çöken 
tam olarak neydi? Bugünkü yazımızda bu 
görünmeyeni konuşuyoruz…

, ,
Hepimizin yakından bildiği Yeşilay Derneği, tıp-
kı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi yeni bir 
bağımlılık türünü de mücadele edilmesi gereken 
bağımlılıklar kategorisinde değerlendiriyor. 
‘’İnternet Bağımlılığı’’. Yeşilay’ın, bu yaklaşımı 
hiç de haksız sayılmazdı: Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun 2019 verilerine göre Türkiye’de nü-
fusun yüzde 75,3’ü internet kullanıyor. Erkekler 
arasında bu oran yüzde 81,8 iken, kadınlarda bu 
oran yüzde 68,9’u buluyor. Son 10 yıldaki veriler 
incelendiğinde internet kullanımının yıldan yıla 
arttığı görülüyor. Ve sıkı tutunun, sıradan bir in-
ternet kullanıcısı uyanık olduğu zamanın yüzde 
40’ını internette geçiriyor. Uyanık olduğu zam-
anın yüzde 40’ı saat olarak düşünürsek yaklaşık 
olarak 7 saat 29 dakikaya tekabül ediyor. 

Çemberi biraz daha daraltıp yalnızca ‘’sosyal 
medya’’ üzerinden oranları paylaşmak istiyorum. 
Digital 2020 raporuna göre dünyada 3,8 milyar 
kişi aktif olarak sosyal medya platformlarını kul-
lanıyor. Raporda ‘’Dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 60’ı online ve son trendler bu yılın orta-
larında dünya nüfusunun yarısından fazlasının 
sosyal medya kullanacağını gösteriyor.’’ deniliyor. 
Ocak ayı verilerine göre Türkiye’de ise 54 milyon 
sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu toplam 
nüfusun yaklaşık yüzde 64’ünün sosyal medya 
kullandığını anlamına geliyor. 

raporuna göre dünyada 3,8 milyar kişi aktif olarak sosyal medya platformlarını kullanıyor

Digital 2020

ORTALAMA            SAATi
 
İNTERNETTE GEÇİRİYORUZ!

Yeni dünya düzeni, hepimizi internet kullanımına 
zorunlu kılsa da zaman geçtikte kullanım süremiz 
ve amacımız evrilerek arttı. Öyle ki pandemi süre-
cinde eğitimden, çalışma hayatına tüm aksiyonlar 
internet üzerinden alındı. Sokağa çıkma kısıtlamaları 
geldikçe, iyice iç dünyamıza çekildik. İnternet kolay, 
internet yormaz ve sorgulamaz. Kurtuluşun kolay 
yolunu internette ve sosyal medyada aradık. Temel 
ihtiyaçlarımızı dahi internet üzerinden giderebilir 
duruma geldik. Market, restoran, mağaza hepsi tek 
tıkla evimize geldi. Pandemi süreciyle bu durum artış 
göstermiş olsa da aslında hep hayatımızdaydı ve artık 
bizler için bir yaşam biçimi haline geldi. 

Kolayı kim sevmez? 
Bununla birlikte sözlü iletişim kurma oranımız git-
tikçe azaldı. Bu da günlük hayattaki iletişim be-
cerilerimizi git gide alt seviyelere taşıdı. Yeni biriyle 
tanışmak, ilişki kurmak, her şeyi geçtim yer yer ‘’mer-
haba’’ demek bile kişisel iletişimde zor bir hal alma-
ya başladı. Her geçen gün biraz daha arkadaş olduk 
içimizdeki sesle. Hayatın sürüp giden akışı içerisinde 
yaşanabilecek yüz binlerce olasılığa kapattık ken-
dimizi. Kaçınılmaz son, yalnızlaştık… 
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sosyal medyada
tanıştık    Günümüzde en çok kullanılan cümlelerden biri de hiç şüphesiz ‘’sosyal 

medyada tanıştık.’’ Yakın zamanda bir televizyon haberinde izlemiştim. 
Az sıklıkla rastladığımız haberlerden biri olmaması sebebiyle çok fazla 
şaşırdığımı söyleyemem. Bir erkek sosyal medya üzerinden tanıştığını iddia 
ettiği kadın tarafından milyonlarca liralık dolandırıldı. Yine bir başka kadın 
sosyal medya üzerinden tanıştığı erkek tarafından şantaj ve türlü psikolojik 
işkencelere maruz bırakıldı. 
Durumumuz vahim… 
Artık yüzünü dahi görmediğimiz insanlara sırtımızı yaslayabileceğimize 
inandığımız boyutlara geldik. Bütün sırlarımızı anlattığımız, maddi manevi 
birçok yardımda bulunduğumuz, zamanımızı ve hislerimizi paylaştığımız 
insanlar aslında bambaşka biri olabilir ve hatta hiç olmayabilir. İnsanları 
sosyal medyada arkadaşlığa iten sebeplerden biri de yine internetin ve sosyal 
medyanın ta kendisi. Sözlü iletişimimiz azaldıkça, yeni insanlarla ‘’gerçek 
hayatta’’ tanışabilme kapasitemiz de azaldı. Nerede o eski tanışmalar…

ENKAZDAN KİMLER SAĞ ÇIKTI? 

Konumuzun temeli sosyal medyanın çöküşü 
olunca o herkesin ne yapacağını şaşırdığı geceyi 
hatırlamak istedik. İşini sosyal medya reklamları 
ve ürün tanıtımlarıyla kazanan bireyler hiç şüphe-
siz tedirginliği en ciddi boyutlarıyla yaşayan-
lardı. İlk 1 saat herkes kısa sürede düzeleceğini 
düşünürken, süre uzadıkça dünya çapında büyük 
bir panik yaşandı. 3 saat, 4 saat derken…Saba-
ha kadar telefon başında beklendi. Ortaya bir de 
birçok komplo teorisi ve iddialar atılınca, panik 
yanında merakı da taşıdı. Faceook çalışanları bina 
içerisine giremiyordu. Giriş kartları inaktif edil-
mişti. Ve maskeli bir grup hacker genç, kamera 
önünde sürekli dev sosyal medya şirketlerine teh-
ditler savunuyordu.
Kişisel veriler havada uçuşuyor, özel olanın hiçbir 
özelliği kalmayacak boyutlara taşınıyordu. 1 gece-
lik kısa ama uzun bir bilim kurgu filmi gibi. 

MARC ZUKERBERG’İN 
KARA GECESİ 

Neredeyse tüm sosyal medya platformlarını 
elinde barından şirketlerin CEO’su 
Marc Zukerberg, sistemsel bir sorun yaşandığını 
belirtse de onun için de durum çok korkunç 
görünüyordu. Şirketler saatler içerisinde milyar-
larca dolar kayıp yaşadı. Borsada alınan kağıtların 
birçoğu saniyeler içerisinde bozduruldu. Yanı sıra 
yaşanan güven ve itibar zedelenmesi de cabasıydı. 
Henüz çok genç olduğu anlaşılan hackerların bir 
nevi alay konusu olmuştu. 
Bununla birlikte sayısı fazla olmasa da bu 5-6 
saatlik sosyal medya detoksu, bazı kullanıcılara 
iyi gelmiş olacak ki, olay sonrası sosyal medya 
hesaplarının dondurulmasında bir artış yaşandığı 
da görüldü. Bunun bir sebebi elbette ki güvenlik 
endişesi olsa da, bir diğer önemli sebebi ise ruhun 
arındırılmak istenmesiydi. 

ÇOĞU ZARAR AZI KARAR 
Sonuç olarak hiçbirimizin çağın dışında kalması 
kolay görünmüyor. Her şeyin temeli aslında par-
maklarımızın arasına sıkıştırılmış bir şekilde tasar-
landı. İstesek bile bu düzen içerisinden sıyrılmak 
sandığımızdan daha zor. Şu an bu yazıyı sizlere 
ulaştırabilmemiz için bile ona ihtiyacımız var. Yap-
mamız gereken basit aslına bakarsanız. Faydalı olanı 
gerektiği kadar almak. İnternette geçirdiğimiz verim-
li ve verimsiz zamanların tespitini yapıp, bu zamanı 
olabildiğince en aza indirgemek. İnternetin faydaları 
da saymakla bitmez. Çevrimiçi ücretsiz kurslardan, 
yemek tariflerine sınırsız bir dünya. Sosyalleşelim. 
Gerçek bir sosyallikten bahsediyorum. 

Günaydın demekten, kolay gelsin demekten, 
tanışabilir miyiz demekten bahsediyorum. İyi olanı 
alalım. Gerçek hayatta da böyledir. 
Huzurlu olabilmek için hayattan iyi olanı almak ge-
rekir. Öyle ki bu yüzden pozitif düşünce kursları ve 
eğitimleri son derece arttı. İç huzurumuzu arıyoruz, 
her yerde. Halbuki sanal dünyayı bırakıp bir içimize 
yönelebilsek. Hayatı bizim için kolaylaştıran görünen 
görünmeyen tüm gereçleri yerinde ve yeteri kadar kul-
lanmakta fayda var. Gençler olarak dünyadaki huzuru 
ve barışı sağlamak istiyorsak da önce iç huzurumuzu 
elde etmemiz gerekiyor. 

Haber: Berçem Ataş
Tasarım: Hüdanur Bozkurt
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NFT:
Dijital dünyada sanal varlıkların 
ulaşabildiği en  uç nokta    MetaverseMetaverse

Metaversekullanıcıların di-
jital ve gerçekliği 

artırılmış sanal bir evrende hareket edebileceği, 
teknolojinin sınırlarının zorlanacağı bir plat-
form. Metaverse sağlayıcılar, bu evrenin kul-
lanıcılarının konserler, konferanslar, iş 
toplantıları düzenlemelerini; sanal dünya gezileri 
yapmalarını, oyun oynamasını ve hep bağlantıda 
kalmasını öngörüyor.
Şimdi gelin ‘Metaverse’ teriminin nasıl ortaya çık-
tığına bakalım. Terim, ilk defa bilim kurgu yazarı 
Neal Stephenson tarafından 1992 tarihli ‘Snow 
Crash’ adlı romanında kullanıldı. Snow Crash’te 
Metaverse, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle do-
natılmış kullanıcılar tarafından deneyimlenen 
devasa bir sanal dünyayı temsil ediyor.

İnsanların dijital avatarlarla temsil edildiği bu 
sanal dünya, içindeki bireylerin karar ve eylem-
lerine bağlı olarak gelişir. Artırılmış ve karma 
gerçeklik aracılığıyla bu dünyanın fiziksel alan-
larıyla etkileşime girilebilir.

‘Non-Fungible Token’ 
- NFT

NFT, ‘Non-Fungible Token’ takas edilemez jeton, 
diğer bir deyişle değişimi mümkün olmayan dijital bir 
varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin 
yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı ve-
rilen bir dijital defterde depolanan veri birimi olarak 
tanımlanabilir.

NFT, hem finans hem de sanat dünyasında popüler 
hale gelen dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyon-
ları, blok zincirinde alınıp satılabilen, kolayca doğru-
lanabilir varlıklara dönüştürür. Sanal dünyadaki her 
aktivite, her veri bir NFT olabilir, ancak değerini be-
lirleyen benzersizliği, özgünlüğü ve bilinirliğidir. Bir 
sanat eseri, sosyal medyada bir gönderi, dünyanın ilk 
kısa mesajının kopyası…
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NFT’ler, gerçek dünyada 
koleksiyon değeri 
olan varlıkların 

dijital dünyadaki yansımaları olarak da 
tanımlanabiliyor. NFT’lerin sergilendiği 
ve satın alındığı platformlar da bulunu-
yor. Bu platformlarda, açık artırma ile veya 
doğrudan satın alma ile NFT’ye sahip 
olunabilir.  

      

Dijital Sanat: muzik:Koleksiyon 
Serileri:

oyun:

Beeple olarak bilinen Mike Winkelmann’ın 
“Everydays – The First 5000 Days” adlı dijital 
sanat eseri 2021’de 69,3 milyon dolara satış 
gördü. “Crossroad” adlı başka bir Beeple eseri, 
Nifty Gateway’de 6,6 milyon dolara satıldı.

3 Mart 2021’de, rock grubu Kings of Leon ilk 
albümünü bir NFT olarak yayınlamayı plan-
ladığını açıkladı. Rapçi Lil Pump, özel NFT 
koleksiyonunu yayınlamak için NFT platfor-
mu Sweet ile ortaklık kurdu. Şarkıcının, yeni 
şarkısı “Mona Lisa” hayranlarının beğenisine 
sunuldu. Eser, iki saat içinde 500.000 dolar to-
playarak maksimum hedefe ulaştı.

2021’de, NBA Top Shot platformundaki bir 
LeBron James smaç kartının NFT’si 208.000 
dolara satıldı. Adidas’ın satışa çıkardığı, Into 
the Metaverse projesi kapsamında 30.000 
NFT birkaç saat içinde satıldı. Dünyanın en 
ünlü YouTuberlarından Logan Paul üzerinde 
kendisinin yer aldığı dijital Pokemon kartları 
satıyor. Kartlardan biri 38.500 dolara alıcı bul-
du.

Oyun-Fi, finans ve oyun dünyasını birleştir-
erek oyunculara oynadıkça kazanma fırsatı 
sunuyor.  Oyun içindeki bir karakter ya da av-
atar oyunda bir NFT’yi temsil edebilir. Oyunu 
oynarken kullanılan diğer dijital öğeler de NFT 
olabilir. Oyun içi NFT’ler koleksiyonerlere ve 
oyunculara satılabilir, kazanmak için oyna 
modelleriyle tokenlar kazanılabilir. Popüler 
NFT oyunlarından Axie Infinity, koleksiyon-
luk yaratıklar ve savaşlarla Pokemon’a benzer 
bir modele sahip. Kullanıcılara Smooth Love 
Potion (SLP), Axie ve Axie Infinity Shard 
(AXS) alım satımı yaparak gelir elde etme ola-
nağı verir. 

     Peki NFT kapsamında değerlendirebileceğimiz dijital ürünler neler, 
   bunun yanıtını şöyle sıralayalım; 

Haber:  Durmuş Çoban, Ozan Bulut, Kaan Büslü
Tasarım: Serra Karadanışman
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Amazon Games tarafından piyasaya sürülen ve genç MMORPG sevdalılarının 
merakla beklediği New World Eylül ayında erişime açıldı.

Mayıs 2020’ de çıkması plan-
lanan devasa, çok oyunculu 
çevrimiçi rol yapma oyunu New 
World’ ün çıkışı kapalı beta 
geribildirimleriyle iyileştirme-
ler için ertelenmişti. 28 Eylül 
2021 tarihinde gamer’lar mer-
akla bekledikleri oyuna kavuş-
tu. Biz de Yaprak Dergisi olar-
ak oyunu her açıdan sizler için 
değerlendirdik. 
Oyunun fiyatı oldukça uygun 
Oyunun ilk artısı fiyatının uy-
gun olması. 

109 TL’lik bir fiyatla oyunun 
tüm opsiyonlarına ulaşabiliyor-
sunuz. Steam üzerinden satılan 
oyuna 139 TL ödediğinizde De-
luxe paketinden almış oluyor-
sunuz. Bu size fazladan skin ve 
buna benzer opsiyonlar veriyor. 
Fiyat konusunu ilk olarak ifade 
etmemin sebebi;  bu şartlar al-
tında bizim için en önemli şey 
fiyat. Muadili oyunlara bak-
tığımızda diğer oyunlara göre 
fiyat olarak on üzerinden on 
alıyor diyebiliriz. 

Steam üzerinden gelmesi, 
Türk kurunu kabul etmesi ve 
Steam’in kabul ettiği Türk kuru-
na göre fiyatlandırma yapılması 
çok avantajlı. Diğer ülkelerde 
40 dolara satılan bir oyunun 
109 TL’ye edinilebilmesi Ama-
zona bizden tam bir artı puan.

U Z U N  S Ü R E D İ R  B E K L E N E N

Ç I K T I
“NEW WORLD”

Oyunun oynanışına baktığımızda bir silah kul-
landığınızda o silahla birlikte üç tane yeteneğiniz 
geliyor ve iki silah kullanabiliyorsunuz. Total olarak 
ne yaparsanız yapın 6’dan fazla yeteneğiniz olmu-
yor, tabii pasifleriniz hariç. Oyunun çok gelişmiş 
craft ve toplayıcılık sistemi var. Bu sistem PV 
severler ve life skil severler için iyi düşünülmüş. Craft 
edebileceğiniz sadece taş sekmesi, şu anda bile onlar-
ca hatta yüzün üzerinde craft malzemesi var. Kamp 
alanları, balıkçılık alanları kurulmuş. Balıkçılığın 
bile mekaniği çok güzel yapılmış, oltayı atıyorsunuz 
yavaş yavaş çekiyorsunuz, çekerken misinayı

gerginleştirdiğinizde gerçekteki gibi misina kopuyor; 
balık eğer misinayı ters istikamete doğru çekiyorsa 
onu biraz sağa almanız gerekiyor sonra balık kendini 
rahata bıraktığı zaman çekebiliyorsunuz. Bunun gibi 
örnekler bize life skil kurgusunun oldukça başarılı 
bir şekilde yapıldığını gösteriyor.
Gamer Ferit Karakaya ve Enis Kirazoğlu da, Outorun 
olan oyunun hiç de fena olmadığını ve MMORPG 
oyun olmasına rağmen online olarak başka bir oyun-
cuya ihtiyacın olmamasını avantaj olarak gördükle-
rini dile getiriyor. 

Oyunun eksi yönleri 

Oyunun eksi yönlerinden bir tanesi oynarken geçen ölü 
zaman diyebilirim. Oyunda 8 saat zaman geçiriliyorsa 
bunun 4 saati görev yerine gitmekle geçiyor. Oyunda 
bir yerden bir yere gitmek için araç eklenmeli. Bir başka 
eksik ise yüzme efekti yok, beta olduğu için yok sayabil-
iriz. Su ne kadar derin olursa olsun dibe doğru yürüyor-
sunuz ama boğulma efekti koymuşlar. Oyunda global 
diller olarak sayabileceğimiz diller arasında maalesef 
Türkçe yok. Oyunun oynanışını etkileyen bir başka eksi 
ise mod’ un olmaması. Oyunun slot mekaniğinin de ye-
terli olmadığı söylenebilir. Slot mekaniği düzeltilmeli.

Oynanış ve Combat mekanikleri
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Bit nedir?

2020'de yaklaşık 7,46 milyon aktif yayıncı 
sayısı ve 15 milyonluk günlük izleyicisi 
olan Platform’da, yayıncıları destekleme 
amaçlı bir bağış sistemi bulunuyor. Twitch 
yayıncılarına bağış yapmak için kullanılan 
sanal paranın adı “Bit”. Bit’lerin diğer kul-
lanıcıların ve yayıncıların animasyonlarla 
dikkatini çekme, sıralamada yükselme, ab-
onelerin giriş yapabildiği özel odalara giriş 
avantajları da söz konusu. 

Bit edinebilmek için; Platform’da 
yayınlanan kısa reklamlar izlenebilir,  
sistemin sunduğu kısa anketler  
doldurulabilir ve bit satın 
alınabilir.

Bit Scam dolandırıcılığı iddiaları

Geçtiğimiz günlerde; Twitch 
yayıncılarının gelirlerinin yer aldığı bilgil-
er sanal aleme sızdırıldı ve yayıncıların ne 
kadar kazandıkları, ne kadar bit aldıkları, 
abonelerden ne kadar kazandıkları gibi 
bilgiler saçıldı. Bununla birlikte, iki Türk 
Knight online yayıncısı aralarındaki bir 
tartışma sonrası birbirlerinin gelirlerini 
ifşa ettiler.

Bu tartışmadan sonra diğer büyük yayıncıların gelirleri de mer-
ak konusu oldu ve mercek altına alındı. İzleyici sayısı az olması-
na karşın günlük bit gelirleri standardın  üzerinde yüksek olan 
yayıncıların olduğu ortaya çıktı. Konuyu yakından izleyen Jahrein 
kullanıcı adlı Twitch yayıncısı, twitter hesabından ortaya attığı id-
diaya göre bazı twitch yayıncıları çalıntı kredi kartları ve  bitler ile 
dolandırıcılık yapıyordu.

Bit scam ismi verilen bu dolandırıcılıkta, Jahrein’in 
elindeki kanıtları paylaşmasının ardından iddiaların ardı  
arkası kesilmedi ve kimliği bilinmeyen bir kullanıcı dolandırıcılığa 
karıştığı iddia edilen isimlerin listesini, yayıncıların son 2 yıldır elde 
ettiği gelirleri yayınlandı. 

Bit Scam dolandırıcılığı nasıl yapılıyor?

Sanal alemin gündemine oturan bitscam 
dolandırıcılığında, iddialara göre; kredi 
kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar çok az 
izleyicisi olduğu için dikkat çekmeyeceği 
düşünülen Twitch yayıncılarına ulaşıyor. 
Çalıntı kredi kartları veya çeşitli sistemler 
ile yapay reklam gösterimleri aracılığıyla 
yüksek gelir elde edebileceklerini söylüyor. 

Vaadi kabul eden yayıncılara isimsiz yük-
sek miktarda bit bağışı yapılıyor ve bu 
miktar belirlenen oranlarda bölüşülüyor. 
Twitch’in konuyla ilgili alacağı önlem-
ler beklenirken, yakın zamanda Meclise 
taşınan konu hakkında nasıl karar çıka-
cağı ise merak konusu.

2011 yılında kurulan Twitch ya da Twitch.tv, elektronik spor ve 
video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformudur.

E. oyunların canlı izlenmesi için tasarlanan Platform’da turnuvalar, kişisel oyun-
lar takip edilebilir. Platform’da sadece oyun değil; resim ve müzik gibi alanlardaki 
farklı yeteneklerin sergilendiği canlı yayınlar da açılabilir.

Twitch’de bit dolandırıcılığına dikkat!

BiT SCAM

Haber: Abdullah Özbek
Tasarım: Serra Karadanışman
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İSTEDİĞİN BEDENE GİRMEK İÇİN 
YARDIMCI OLABİLİR!

RUHUMUZU İYİ HİSLERLE DOLDURUR!

DAHA KOLAY ÖĞRENMEMİZE 
YARDIMCI OLUR!

Müzik ilham verir, duyguları harekete 
geçirir ve yaratıcılığı artırır. Müziğin 
etkileri tahmin edebileceğimizden 
çok daha güçlü. Duygusal olarak 
psikolojimize iyi gelir, stresle başa 
çıkarken yanımızda olur, zihni rahat-
latır hatta bedenimize enerji verir.

Müziğin en şaşırtıcı faydalarından biri de 
kilo vermeye yardımcı olması. Hafif müzik 
ve ışıkları kısmak hedefimize ulaşmamıza 
yardımcı olabilir. Araştırmaya göre, hafif 
müzik çalınan ve düşük aydınlatılmış restoran-
larda yemek yiyen insanlar, diğer restoranlarda 
yediklerinden yüzde 18 daha az yiyecek tüket-
iyorlar. Ne kadar şaşırtıcı değil mi ama gerçek. 
Araştırmacılar, müziğin ve aydınlatmanın daha 
rahat bir ortam oluşturmasına yardımcı ol-
duğunu ileri sürüyorlar.

Ders çalışırken de müzik dinlemenin daha iyi 
öğrenmemize olan etkisi yüksek. Araştırmalar 
müziğin yardımcı olabileceği fikrini destekli-
yor ancak hafif müzik dinlediğimizde öğrenme 
testlerinde daha iyi bir performans eğiliminde 
oluyoruz, muhtemelen bu tür müziklerin daha 
az dikkat dağıtıcı olmasından.

Müzik dinlemek ruh ve beden sağlığına iyi gel-
diği gibi kötü de gelebilir. Öylesine müzik dinlemek 
yerine, hiç müzik dinlememek daha faydalı olabil-
ir, seçici olmayan müziklerin içeriği geçmişte sana 
çağrıştırdıkları stres ve kaygını artırabilir. Dinlerken 
girmek istediğin ruh haline uygun müziği seçmeli-
sin. Öfke, saldırganlık, üzüntü, korku gibi duygu-
larını dinlediğin müziğin içeriği, ritmi, tınısı, sözleri 
ortaya çıkarıyor. Dinlediklerin nabız hızını ve nöral 
ağlarını etkinleştiriyor.

2 3

1

Müzik bize ilham olur, yalnızca eğlence aracı ola-
rak değil günlük yaşamımıza müzik katmak zihin-
sel faydaları da beraberinde getirir. Sonuç olarak 
kendimizi daha mutlu, motive ve rahat hissederiz.

ACILARIMIZLA TEK BAŞIMIZA 
DEĞİLİZ!

UYKU PROBLEMLERİ 
GÜLE GÜLE!

DAHA FAZLA MUTLULUK!

Müzik kendimizi kötü hissettiğimiz anda bize 
yoldaşlık edebilir. Müzik dinleyerek hem fizik-
sel acılarını hem de duygusal acılarını azaltabil-
irsin. Araştırmalar her iki tür acının da beyinde 
aynı bölgeleri aktifleştirdiğini buldu. Müzik din-
lemek kolesterol, kan basıncı ve dolaşım sistem-
ini düzenlemede etkili olan ilaçlar kadar faydalı. 
Müzik fiziksel acılarına dayanmana, stres yaratan 
kortizol hormonunu azaltmana yardım ediyor. Bir 
cerrahi operasyondan önce dinlenen müzik, son-
rasında ortaya çıkabilecek sorunları önleyebiliyor.

Müzik uykuya daha iyi dalmamıza destek olur. 
Uykusuzluk tüm yaş gruplarından insanları et-
kileyen ciddi bir sorun. Müzik, daha kolay uykuya 
dalmana yardımcı olur. Uyku problemi yaşıyor ve 
yatakta uykunun gelmesini bekliyorsan, bir müzik 
aç, müzik dinlemenin uyku kalitesi ve pozitif duygu 
durumuna etkisini gör. Seçimlerini klasik müzik-
ten yana yap. Yapılan araştırmalar, uykuya dal-
madan önce dinlenen klasik müziğin hem uykuya 
dalmayı kolaylaştırdığını hem de uyku kalitesini 
artırdığını gösteriyor.

5

6

4RUHUN GIDASI

 DUYGULARINIZI 
HAREKETE GEÇİRİN

ile

Haber: Aysel Lara Gülümser
Tasarım: Aydın Burak Beyaz,
Ceyda Semerci
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Yogayı sadece ruhumuz 
için değil, vücudumuzun da daha dinç ve sağlıklı 

olması için yapıyoruz, peki  neden yüzümüz için de yapmayalım… 
Yüz kaslarımızı çalıştırarak cerrahi ya da kozmetik herhangi bir müdahale 

olmaksızın harika bir görünüme sahip olabiliriz.  Doğru uygulandığında kalıcı 
sonuçlar doğurabilecek yüz yogasında yüzünüzü, boynunuzu ve omuzlarınızı hedef-
lemek için çeşitli masaj ve egzersizler kullanır.

 Araştırmalar yüz yogasının yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüzünüzün yapısal 
görünümünü iyileştirmede etkili olabileceğini göstermektedir. Uygulayıcılar da daha 

genç bir görünüme sahip olduğunu bildirmektedir.
 Yüz yogası kaş çatma çizgileri, alın çizgileri veya kaz ayağı gibi yüzünüzdeki belirli bir 

alanı hedefler. Bu alanların sarkmasını ve buruşmasını minimum düzeye indirir ve sağlıklı, 
genç bir görünüm elde etmenizi sağlar.

     YÜZ YOGASININ FAYDALARI 
Yüz yogası, çizgileri ve kırışıklıkları yumuşatan, cilt altındaki kasları kaldırmaya ve sıkılaş-

tırmaya yardımcı olan bir tekniktir. Yüz yogası egzersizleri aşırı aktif kasları gevşeterek zayıf 
kasları güçlendirir, bu da sarkma ve mimik çizgilerini önlemeye yardımcı olur. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, günlük egzersizin yüzdeki yaşlanma belirtilerini azaltabileceğini 
göstermektedir. Günümüzün güzellik algısında, dudakları büyütmek, elmacık kemiklerini belirginleş-

tirmek ve çene çizgisini belirginleştirmek gibi estetik veya küçük dokunuşlar (dolgu, botoks) yap-
tıran insanlar oldukça fazla. Tüm bu yöntemlerle elde edilen sonuçlara yüz yogasıyla sahip olmak 

mümkün.

        CİLT SAĞLIĞI VE TEMİZLİĞİ
Yapılan yüz yogası hareketleri yüzünüzdeki kan akışını uyarır, cilt hücrelerine besin sağlar, 
cildinizin sıkı ve gergin tutan kolajen üretimini teşvik eder. Yüz yogası bir haftada minimum 3 
maksimum 5 gün yapılmalıdır. 1-2 gün mutlaka yüzümüzü dinlendirmemiz gerektiğini unut-

mayalım.

İLE ZAMANA MEYDAN OKUYUN

Hareketleri uygularken sıcaklık hissedebilirsiniz, ancak ağrı veya rahatsızlık hissetmemelisiniz.Hareketleri uygularken sıcaklık hissedebilirsiniz, ancak ağrı veya rahatsızlık hissetmemelisiniz.

Bir yağ, serum veya temizleme kremi kullanın, Bir yağ, serum veya temizleme kremi kullanın, 
böylece parmaklarınız cildiniz üzerinde çok kaygan olmadan kolayca kayabilir.böylece parmaklarınız cildiniz üzerinde çok kaygan olmadan kolayca kayabilir.

YÜZ YOGASIYÜZ YOGASI YÜZ YOGASI HAREKETLERİ

 Her zaman masaja temiz eller ve temiz bir yüzle başlayın.Her zaman masaja temiz eller ve temiz bir yüzle başlayın.

Haber:  Gül Acar
Tasarım: Büşra Aksoy
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Dünya Gönüllüler Günü’nde Buluştu   

“İzmir’de İyilik Var” 

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi işbirliğinde, Tülay Aktaş Gönüllü Kuru-
luşlar Güç Birliği, 8 sivil toplum kuruluşu ve 

inisiyatifin katılım ve ortaklıklarıyla “İzmir’de İyilik 
Var” Dünya Gönüllüler Günü Buluşması düzenlen-
di. Bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlikte, 
iki yıldır yaşanan afetler nedeniyle bu yıl da birlik ve 
dayanışma gündemdeydi. “Birlik” temasıyla, “sağlıklı 
bireyler”, “afet gönüllü hizmetleri”, “iklim krizi ve 
toplumsal cinsiyet” ile diğer konulara dikkat çekmek 
için farklı oturumlar düzenlenen etkinliğin mode-
ratörlüğünü, Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk  
Proje  Koordinatörü  Kevser  Çimenli  ve  Sosyal 
Sorumluluk Kalite Derneği Başkanı Ümit Yardımcı 
gerçekleştirdi. 

HER YERE 

DAYANIŞMA HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİNE ARACI OLUR

Açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Üniver-
sitemiz; kuruluşundan bu yana gönüllülüğü 

merkeze alan bir kurum olarak, toplumun tüm ke-
simlerinde yaygınlaşan gönüllü çalışmalarına ve 
STK - Kamu iş birliklerine öncülük etmeye çalışıyor. 
Gönüllülük, bugün, etkileşim-temas-öğrenme ve 
keşfetmenin ötesinde, toplumsal yaşamda sahip 
olunması gereken bir duyarlılık. Bu etkinlikteki 
amacımız da gönüllülüğün temelinde bulunan ‘iyi-
lik’ kavramından yola çıkarak insanları iyilik yap-
maya yönlendirmek, gönüllülüğü yaygınlaştırmak; 
her bireyin kendisi için istediği yaşamsal ve çevre-
sel standartları diğer tüm bireyler için de isteme-
sini ve savunmasını teşvik etmek. Dayanışmanın 
hayatımızdan eksik olmamasını diliyorum” dedi. 

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği 
Platformu Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu; Platform 
hakkında “İzmir’de çalışmakta olan gönüllü 

kuruluşların iletişim ve dayanışma içinde olma-
larını,  kendi yıllık aktivitelerinin yanında ortaklaşa 
gönüllüğün yaygınlaştırılmasını, teşvik edilmesi ve 
desteklenmesini hedefliyoruz. Bu hedeften yola çıka-
rak, bireyleri yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu 
olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya 
yönlendirmek için bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, 
gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği çeşitli et-
kinlikler ve kutlamalar yapılıyor” dedi. Dayanışmanın 
güçlendirip birleştireceğini vurgulayan Dayıoğlu, iyi-
lik hareketi ile gönüllülük kavramının, çevremizden 
başlayarak geniş kitlelere yayılması, hayatımızın 
parçası haline gelmesi; 

ulusal, yerel ve uluslararası platformlarda tanıtıması 
için çalıştıklarını vurguladı. 

İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü 
Turgay Esen ise Yaşar Üniversitesi’nin üstlenmiş 
olduğu “İzmir’de İyilik Var” hareketinin şehir için 

çok büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Üniver-
sitelerin ve valiliğin bir bütün olmasının hayatın 
genelinde ele alındığında önemli bir olgu olduğunu 
vurgulayan Esen, “Hayat 24 saat. Bu 24 saatin tama-
mının iyilik ile doldurulması gerekiyor” dedi. İz-
mir’in son iki senede özellikle doğal afetler sebebiyle 
büyük bir dayanışma ve birlik dersi verdiğini de be-
lirten Turgay Esen, bu dayanışma ve iyilik hareketinin 
diğer illere örnek olmasını dilediğini söyledi. 

İYİLİK
YAYILSIN
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Mustafa Özus-
lu, dünya’da iyilik hareketinin 

hızla yayıldığını belirtti. Dünya 
genelindeki eşitsizlikler, yoksulluk, 
kuraklık ve iklim krizleri üzerinde 
duran Özuslu, bütün bunların çok 
büyük bir sosyal sorun ve kötülüğü 
de ortaya çıkardığını ifade etti. 
Bütün bu kötülükler karşısında 
aynı oranda iyilik hareketlerinin de 
yaygınlaşmasının mutluluk verici 
olduğuna dikkat çeken Özuslu, 

“Belediye olarak sivil toplumun 
güçlenmesi için üzerimize düşen 
tüm sorumluluğu alıyoruz ve al-
maya da açığız. Ne gerekiyorsa 
yapmak için büyük bir heyecan 
duyuyoruz. “İzmir’de İyilik Var” 
hareketi, iyi ki var! Şehrimizde 
iyiliğin artması ve yaygınlaştırıl-
ması için ortaya koyulan bu çaba 
geleceğe dair yalnızca İzmir değil 
tüm Türkiye için umut verici” dedi.  

“İZMİR’DE İYİLİK VAR

”  İYİ Kİ VAR

GÖNÜLLÜLÜKTE EĞİTİM ŞART 

TOPLUMDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SAĞLIK 

Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi Oya Demir 
moderatörlüğünde, Gönüllü Hiz-
metleri Derneği’nden Hülya Denizalp, 

Pİ Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Begüm İntepeler, Bilgi Üniversitesi’nden Öğre-
tim Görevlisi Can Ercebe ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürü Burcu 
Önenç, “Gönüllülüğün Her Hali” oturumun-
da kurumlarındaki gönüllülük uygulamalarını 
ve gençlerin gönüllülük çalışmalarına katılımı 
için yapılanları anlattı. Yaşar Üniversitesi Kadın 
Araştırmaları Uygulama Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Huriye Toker moderatörlüğündeki 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” oturumunda ise 
İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nden Uzman 
Psikolog Ezgi Bayırlı, gençlerin maruz kaldığı 
flört şiddetine değinirken, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları 
Şube Müdürlüğü Eşitlik ve Kadın Politikala-
rı Birim Sorumlusu Hazal Palabıyık da kurum 
olarak yaptıklarını anlattı. Ayrıca, Sağlıkta Kalite 
Derneği’nden Zeliha Silleli Ünal, Sağlıkta Kalite 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt 
Tuğrul, Adım Adım İzmir Temsilcisi Pelin Oğur, 
Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire 
Başkanlığı’ndan Ruhan Çerezcioğlu, “Sağlıklı bi-
reyler ve gönüllülük” oturumunda konuştu. Ege 
Orman Vakfı Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili 
moderatörlüğünde ise Araştırmacı ve Sürdürüle-
bilirlik Danışmanı Ali Gezer ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş “İklim krizi ve 
gönüllülük” kavramlarını ele aldı.

Afet gönüllüğü oturumunda; İstan-
bul Teknik Üniversitesi Meteoroloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sözlerine afet 
gönüllülüğünün sadece afet anında ya da afet 
sonrasında değil, afet öncesinde de var olması 
gerektiği ile başladı. 

Kadıoğlu, bunu tam olarak sağlayamadıklarını 
da ifade etti.  Afet anlarında iyilik ve yardım 
etme içgüdüsü ile gönüllülük konusunda 
eğitimli-eğitimsiz tüm vatandaşların afet bölge-
sine gelmesi ile organize olmanın güçleştiğine vur-
gu yapan Kadıoğlu, eğitimin önemine dikkat çekti.  

Haber:  Berçem Ataş
Tasarım: Zehra Betül
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“BASILI DERGİ YAYINCILIĞI
VE DİJİTAL DERGİ 

YAYINCILIĞI BİRLİKTE 
DEVAM ETMELİ”

Yaşamımızın birçok alanında etkisini de-
neyimlediğimiz dijital teknolojiler, dergi 

yayıncılığı alanına da yeni bir soluk getirdi. Say-
falarını karıştırmaktan keyif aldığımız, matbaa 
kokusunu içimize çektiğimiz ve arşivimizden 
çıkarıp tekrar tekrar okuduğumuz basılı dergi-
lerin yanında dijital dergiler, okuyucuya farklı 
avantajlar sunabiliyor. Dijital dergileri hep yanı-
mızda taşıyıp istediğimiz an, istediğimiz yerde 
okuyabiliyoruz. 

Bugün dijital dergiler, basılı dergi yayın-
cılığının tahtını sarsacak gibi görünse de 

şimdilik her iki yayın türü birlikte var olmaya 
devam edecek gibi görünüyor. Biz de YAPRAK 
Dergisi olarak Grafiket Reklam Ajansı sahibi 
Görkem Bozkır ile yayınladığı Magazin İzmir 
Dergisi’ni ve dijital dergi yayıncılığını konuştuk.

Magazin İzmir 2011 yılında sektöre on-
line olarak giriş yaptı, açıkçası o zaman-
lar basılı medyaya inancım yavaş yavaş 
bitiyordu, bu işin tamamıyla dijitalleş-
tiğini düşünerek magazinizmir.com’u 
kurduk ve sosyal medya üzerinden de 
iletişime başladık. Fakat magazin ke-
limesi ülkemizde belli başlı televizyon 
programlarından dolayı yanlış biliniyor, 
bugün Türk Dil Kurumu’na girdiğiniz-
de magazin kelimesi halkın çoğunlu-
ğunu ilgilendiren, görsel içeriği yüksek 
süreli yayın demek. Yani bugün araba-
larla ilgili dergi de bir magazin, Natio-
nal Geographic de bir magazin konusu 
coğrafya, Petworld de magazin, konusu 
evcil hayvanlar. Bizde nedense yanlış bir 
algıdan dolayı ünlüler ve cemiyet olarak 
yerleşmiş, aslında bu paparazzidir. 

Biz de Magazin İzmir’de bunu doğru 
yapmak için otomotivden, sanayiye, iş 
dünyasından, pilatese, yeme içmeden, 
seyahate, diyetten spora kadar birçok 
konuyu her ay işleyen bir yapı haline 
geldik. 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1978 doğumluyum, turizm alanında eğitim aldım. Yurt-
dışından ürün ithalatı yaparken baskı sektörüne yönel-
dim, sonra kendimi bir kreatif reklam ajansının kurucu-
su olarak buldum. 2008 yılının sonunda Grafiket Reklam 
Ajansı’nı kurdum. Burada amacımız markalarla iletişim 
sağlamak, kreatif fikirlerle ve tasarımlarla onları yeni pa-
zarlara taşımak. Bununla birlikte, yan ürünlerimiz olarak 
İzmir Mekan Rehberi ve Magazin İzmir gibi iki tane yeni 
ürün geliştirdik. İzmir Mekan Rehberi şu an 20 milyon 
etkileşim, websitesi ve mobil uygulaması, 2 milyon gö-
rüntülenme ile İzmir’in yeme & içme ve eğlence sektörü-
nü içten dışa yansıtıyor.

Magazin İzmir yayın hayatına ne 
zaman başladı, bizlere başlangıç 
serüvenini anlatabilir misiniz?
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Görkem Bozkır

MAGAZİN, 
GÖRSEL İÇERİĞİ YÜKSEK 
SÜRELİ YAYIN DEMEK
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Bizlere yayıncılık sektöründe yaşadığınız 
zorluklardan bahseder misiniz?

Dergicilik aslında tümüyle keyifli bir iş, her gün 
yeni içeriklere ulaşmak, yeni yazılar yazmak ve 
bunları okuyucuyla buluşturmak keyifli olduğu 
kadar prestijli de. İçerik anlamında hiç sıkıntı ya-
şamıyoruz çünkü çok doğru insanlarla çalışıyoruz. 
Sektörel sorun derseniz, pandemi döneminde çok 
zorlandık; derginin açık alanlarda yasaklanması, 
otel resepsiyonlarına, kafelere, kuaförlere bırakıl-
masının yasaklanması basılıda tirajımızın biraz 
düşmesine sebep oldu. 

İkinci bir zorluk basım sektörünün yaşadığı zor-
luklar. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 
durumdan dolayı; kağıt, hammadde, boya konu-
sunda matbaaların dışa bağımlı olmasından kay-
naklı maliyetlerin çok artması, bu maliyet artışla-
rıyla birlikte pandemide basılı yayınların daha az 
reklam almaya başlamasının da finansal bir sıkıntı 
yaşattığını söyleyebiliriz. Bu bizi bir hayli zorladı 
ama yılmadık devam ettik, inandık ve başardık.

Basılı dergi yayıncılığının geleceği ve di-
jital dergi yayıncılığı hakkında neler dü-
şünüyorsunuz?

İkisini de yapan bir kurum olduğumuz için ne 
olursa olsun her iki yayıncılığın da devam etmesi-
ni savunacağım. Çünkü basılı dergiciliği bitirmek 
istemiyoruz, dokunarak okumanın dijitalden 
az da olsa uzaklaşmanın aslında insana biraz da 
huzur kattığını düşünüyorum. Bu yüzden basılı 
dergi tarafında biz mücadelemizi sonuna kadar 
vereceğiz, maliyetini karşılamak için doğru yerler-
de bulunarak çabalarımızı sürdüreceğiz. 

Dijitalde biz şimdi Turkcell Dergiliği tercih edi-
yoruz ama dergilerin online yük yüklenebileceği 
uluslararası birçok platform da var. Online yayın-
cılığı hiçbir şekilde bırakmayacağız, çünkü orada 
büyümemiz basılı dergimizin de büyümesini sağ-
lıyor. Biz Magazin İzmir olarak hem dijitalde hem 
basılıda yatırıma hız kesmeden devam edeceğiz.

Geldiğimiz noktada da, rakiplerimiz yavaş 
yavaş basılı yayından çıkarken, ne olursa 

olsun o kâğıt kokusunu, matbaa kokusunu ve 
elde tutulan bir derginin mutlaka ihtiyaç oldu-
ğunu düşündük. Bu cesaretimizle de 2018 Mart 
ayında Magazin İzmir’i basılı olarak çıkarmaya 
başladık. Derginin güzel bir hikayesi var, çünkü 
geçmişte dijital tarafından güç aldı. Bu güçle de 
cemiyet hayatının önemli isimleri, ünlüler, iş 
dünyasından önemli isimlerle bağ kurabildi ve 
bu bağ ile basılıya cesaretli bir şekilde girdi. 

Basılı yayını etkileyen en önemli noktalardan 
biri reklam, mevcut reklam ajansı işimizden 

ve çevremizden de reklam gelirini sağlayabilecek 
bir potansiyel yarattık. Bunun üzerine de güzel 
bir ekip kurarak yazarlarımızla, ünlü kapak çe-
kimlerimizle, içerik editörlerimizle, özgün haber-
cilik anlayışımızla kopyala yapıştır habercilikten 
kaçarak doğru ve kaliteli haberle Magazin İzmir’i 
bugün 37. sayısına basılı olarak ulaştırdık.       

Derginizde hangi içeriklere yer veriyorsunuz, kı-
saca yayın sürecinden ve ekibinizden bahseder 
misiniz?

Dergimiz aylık basılıyor, her ayın yirmi beşinde baskıya gi-
rer ve ayın birinde raflarda olur. Kategorimiz yok diyebiliriz; 
Greenpeace’in bir aktivitesi, bir pilates hocasının önerileri, 
yeni bir spor arabanın tanıtımı, iş dünyasından röportajlar-
la siyasete girmeden bütün aktüel içeriği sunan bir dergimiz 
var. Burada konu sınırlaması yapmıyoruz yeter ki okuyucu-
muzun ilgisini çekecek bir konu olsun. Kendi editörlerimi-
zin denetiminden geçtikten sonra geniş bir yelpazede içerik 
üretiyoruz. Bu arada magazinizmir.com da hala devam edi-
yor, günlük içerik ve haberlerle, günlük paylaşımlarla son 
kullanıcımızla bağı hiç koparmıyoruz.

Hedef kitleniz kimlerden oluşuyor? Bu kitlenin 
sizi takibini sürekli kılmak adına dikkat ettiğiniz 
noktalar neler?

Magazin İzmir ile C eksiden A artıya kadar İzmir, İstanbul, 
Türkiye’nin birçok noktasında okuyucu kitlemiz var, ama 
okuyucu kitlesinin profili derseniz bizim araştırmamıza 
göre Dergi, %75 oranında kadınlar tarafından okunuyor. 
Erkekler daha çok sektörel konular ve ilgi alanlarına dönük 
konularda dergi alıyorlar. Daha çok kadınlara yönelik içerik 
üretmek tarafında değiliz ama bugün bir şirketin patronu 
da, sekreteri de ya da oradaki mavi yakalı da dergiye ulaşa-
bildiği noktada dergimizi alabiliyor. D&R, Remzi Kitapevi, 
İnkılap Kitabevi gibi satış noktalarında dergimiz satışa su-
nuluyor. Okuyucu kitlesini burada ilgilendiren en önemli 
şeylerden biri; kapakta ünlü kullandığımız ve dergiye rö-
portajını girdiğimizde o kişinin fanları da dergimize ulaş-
mak istiyor ve mutlaka ulaşıyor. Ayrıca Turkcell Dergilik’te 
varız, oradan aylık yaklaşık 20 - 25 binin üzerinde Dergi 
indiriliyor. Oradaki kitlenin de genel anlamda kadınlar ol-
duğunu söyleyebiliriz.

PANDEMİDE TÜM GÜÇLÜKLERE RAĞMEN 
BASILI DERGİ YAYINCILIĞINA DEVAM ETTİK

DİJİTAL YAYINCILIKTA BÜYÜMEMİZ, 
BASILI DERGİMİZİN DE BÜYÜMESİNİ SAĞLIYOR

Röportaj:  Lara Gülümser
Tasarım: Semihcan Özdemir, Abdurrahman Yayla
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gençlerin yaşamını gençlerin yaşamını 
PANDEMİPANDEMİ

nasıl değiştirdinasıl değiştirdi??

Tüm dünyayı kasıp kavuran 
Covid-19 pandemisinde sağlıklı

kalabilmenin temel koşullarından 
maske, mesafe ve hijyen kuralının 
yaşam biçimlerimiz hatta 
ruh durumumuz üzerinde de etkisi 
olduğunu söyleyebiliriz. 

  Bu süreçte, sosyal mesafenin korunması ve 
daha izole bir yaşam sürülmesi, evde daha 
çok vakit geçirme, yalnızlaşma ve yüksek 
kaygı durumunu da beraberinde getirdi. 
Toplumun birçok kesimi daha kırılgan haline 
geldi. Tüm bu olumsuzlukların yanında 
kapanma ve izolasyon dönemlerinde her 
açıdan sağlıklı kalabilmek adına yeni kişisel 
beceriler ve hobiler geliştirme, spor yapma, 
daha çok kitap okuma, yabancı dil öğrenme 
gibi bu zorlu dönemi atlatabilmede yeni 
stratejiler de geliştirdik. Bireysel potansi-
yellerin farkına varılarak kendini keşfetme 
yolculuğuna kapı da aralayan pandemi süre-
cinde, en çok zorluk yaşayan gruplardan biri 
de biz gençler oldu. 

 Biz de bu yazımızda, pandeminin yaşam-
larını nasıl değiştirdiğini, pandemi sonlansa 
da kalıcı hale gelen alışkanlıkları, pandemide 
dijital medya kullanımını, sosyal mesafe 
ve çevrimiçi eğitim konusunu genç 
arkadaşlarımıza sorduk.
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Gençler, 
“Covid-19’u tek kelimeyle tanımlamanız gerekseydi 
bu ne olurdu?” sorusunu sorduğumuzda;

 “Pandemi sürecinde yaşamanız nasıl değişti, 
nelerden vazgeçmek zorunda kaldınız?” sorusuna 
genç arkadaşlarımız; 

  Pandemide kalıcı alışkanlıklar edinip edinme-
diklerini sorduğumuzda; 

  Bu süreçte, sosyal mesafenin korunması ve daha izole bir 
yaşam sürülmesi, evde daha çok vakit geçirme, yalnızlaşma ve 
yüksek kaygı durumunu da beraberinde getirdi. 

  Sosyal yaşantıdan vazgeçmek zorunda kaldıklarını, 
sosyalleşmenin çok azaldığı hatta hiç olmadığı zamanlar 
olduğunu ve normal yaşantıdan çok zıt bir şekilde zorunlu 
olarak yalnızlığı yaşadıklarını söylediler.

  Gençlerin edindikleri yeni alışkanlıkların bazılarının iyi 
yönde, bazılarının ise hayatı gerçekten olumsuz anlamda 
derinden etkileyecek türden olduğu bilgisini edindik.

                   Sağlıklı yemek yapmak, evde spor yapmak ve ek gıda 
takviyesi/vitamin kullanmak gibi güzel alışkanlıklar edin-
diklerini ifade ederken, 

               Her öğünden sonra uyumak,  ekran bağımlılığı ve 
temizlik konusunda aşırı hassasiyetten yakındılar.  

Peki nedir bu alışkanlıklar?

Sosyal Mesafe

Maske

Pandemide sosyal mesafe 
konusunda yaşanılan zor-

luklarda, görüşülen gençler-
in çoğu sosyal mesafe kuralı 
konusundaki sıkıntılarını dile 
getirdi. 

Gençler, toplu taşıma 
araçlarında yaşadığı zor-

luklardan, insanların uyarıl-
malarına rağmen kuralları ih-
lal etmesinden, sıcak havalarda 
maske takmanın zorluğundan 
bahsederken, bazıları ise sadece 
dışarı çıkamamanın başlı başına 
bir zorluk olduğundan söz etti.
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Pandemide  Dijital Medya

  Pandemide dijital medya kullanımlarının artıp 
artmadığını ve en çok kimi ya da neleri takip et-
tiklerini sorduğumuzda gelen cevaplar ise;

  Günümüzde Z kuşağının dijital medyaya olan bağlılığının 
yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu. Pandemi sürecinde 
bağımlılık noktasına geldiğini belirtebileceğimiz dijital medya 
kullanım sıklığını sorduğumuzda günde 8 ile 10 saat arasında 
kullandıklarını belirttiler. 

  Uzaktan eğitim hakkında da görüşlerine başvurulan gençler; 
verdikleri cevaplarla ikiye ayrıldı; 
bir kısmı uzaktan eğitimin internet altyapısı yüzünden 
pandemi sürecinde etkili olmadığını düşünürken, 
diğerleri de maske ve mesafe konusunda insanların kurallara 
uymaması nedeniyle eğitimin uzaktan olması gerektiğini 
ifade etti.

EN POPÜLER 
PLATFORMLAR

En çok takip edilen platformların ise; Gezi Sayfaları, 
Online Alışveriş Siteleri, Kendin Yap Hesapları, 

Fenomenlerin Blog ve Sosyal Medya Hesapları ve en 
önemlisi Türkiye Covid-19 Tablosu ve Sağlık Bakanlığı’nın 
sayfası olduğunu öğrendik.
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