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Turizme Akademik Destek

Denizcilik Eğitiminde İş Birliği

19 Milyon Ton Gıda Çöpte

Pandemiden Çıkarken Denizcilik Sektörü

Genç Turizmciler Kariyerlerini Planladı
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Değerli YAPRAK Dergisi okuyucularımız, 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi sonunda, 
Dergimizin 24. Sayısı, dopdolu bir içerikle ve 
artırılmış gerçeklik teknolojisinin entegre edildiği 
kültür mirasları yazılarıyla sizlerle buluşuyor.

Bu sayımızda, Yüksekokulumuz Programları’ nın 
gerçekleştirdiği sektörün nabzını tutan etkinlikleri 
sayfalarımıza taşıdık. Bu etkinliklerin yanında, 
mesleki anlamda donanımlı bireyler yetiştirilmesi 
hedefi ni taşıyan MYO -  One Yacht, ETİK ve 
TÜRSAB eğitim iş birlikleri, gıda kaynaklarının 
her geçen gün azaldığı dünyamızda 690 milyon 
insanın açlıkla mücadele ettiği gerçeğini bizlere 
hatırlatan ‘başaktan buğdaya, undan ekmeğe’ 
paneli, geleceğin enerjisi olmaya aday temiz 
ve uygun maliyetli yeşil hidrojen ele aldığımız 
konular arasında… 

Gelişmiş teknolojiler aracılığıyla yaşadığımız 
gerçekliğin yeniden tanımlandığı günümüzde 
biz de Dergimize yeni bir soluk getirmek istedik. 
Tarihi Asansör hakkındaki yazımıza ve MÖ. 
8000’e Yolculuk başlıklı söyleşi yazımıza �R kod 
entegre ettik. Sayfalarda yer alan �R kodları cep 
telefonunuzun kamerasından okutup, Şehrimizin 
önemli kültürel miraslarından biri olan Tarihi 
Asansör ile 10 bin yıllık Efes Antik kentinin 3 
boyutlu modellerine artırılmış gerçeklik teknolojisi 
ile ulaşabilirsiniz. 

24. sayımızın hazırlanmasında emeği geçen herkese 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi okumalar dileğiyle…
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TURİZME AKADEMİK DESTEK

Anlaşma ile Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı öğrencileri, zorunlu ve isteğe bağlı 
stajlarını ETİK üyesi işyerlerinde yapma, 
mesleki uygulamalar dersinde de TÜRSAB 
üyesi acentelerde ve tur operatörlerinde sektörel 
deneyim elde etme fırsatı bulacak.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
imza töreninde iş birliği protokollerini Yaşar 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ali 
Nazım Sözer ile ETİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet İşler, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil 
Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç imzaladı.

Törene, MYO Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz 
Gümüşoğlu, ETİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet İşler, TÜRSAB İzmir Bölge Temsil 
Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, Otel Lokanta ve 
İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi 
Deniz Çelikdemir, Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Program sorumlusu Dr.Öğr.Görevlisi Oya 
Turhaner, akademisyenler ve ETİK ile 
TÜRSAB’dan kurum temsilcileri katıldı.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) 
ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu arasında eğitim iş 
birliği anlaşması imzalandı. 

Turizme Yetişmiş
İş Gücü Katkısı

Sektörel Deneyim Fırsatı
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz 
Gümüşoğlu da; “Sektörün uzman isimleri prog-
ramımızın danışma kurullarında uzun yıllardır 
fikirleriyle bulunuyordu, bundan böyle eğitimin 
içinde de yer alarak öğrencilerimize sektörle ilgili 
çeşitli yetkinlikler kazandıracak olmaları bizim 
için çok önemli” dedi.

İki kurum ile yapılan protokollerle Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı öğrencileri, zorunlu ve isteğe 
bağlı stajlarını ETİK üyesi işyerlerinde yapma, 
meslekli uygulamalar dersinde de TÜRSAB üyesi 
acenteler ve tur operatörlerinde dönem boyunca 
sektörel deneyim elde etme fırsatı bulacak.
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ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
İşler ise sektörün konaklama alanında 
olduklarınıhatırlatarak, “Bu iş birliği, sektöre 
iyi yetişmiş iş gücü ve yöneticileri kazandırmak 
açısından önemli. Yaşar Üniversitesi iş birliği ile 
sektörekatkı sağlayabilirsek mutlu oluruz” dedi.

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı 
Kıvanç Meriç de; “İşin acente kısmındayız, 
turizmin ortasındayız, içindeyiz. Son yıllarda 
turizm kan kaybetti, ancak önümüzdeki dönemin 
parlayan yıldızı olacağını hepimiz biliyoruz. Bu 
anlamda yetişmiş eleman açığımızın çok ciddi 
boyutlara geldiği şu günlerde, bu gibi protokoller, 
sadece öğrencilerin ihtiyaçlarını değil, kendi 
ihtiyaçlarımızı karşılamak için de çok önemli. 
Özellikle yetişmiş eleman açısından staj ve staj 
sonrası çalışma hayatına atılmalarında katkımız 
olacağı için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, öğrencileri sektöre 
hazırlamak için birçok iş birliği anlaşmasına 
imza attıklarını belirterek, ‘‘Uygulamaya yönelik 
bölüm ve programlarımızda iş hayatıyla iç içe 
olmak için pek çok kurumla iş birliği yürütüyoruz. 
Bu anlaşmalar hem öğrencilerin kendilerini 
geliştirmesi hem de sektöre donanımlı bireyler 
yetiştirilmesi açısından önemli’’     dedi.
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Turizme Yetişmiş
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Sektörel Deneyim Fırsatı
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz 
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imza attıklarını belirterek, ‘‘Uygulamaya yönelik 
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DENİZCİLİK EĞİTİMİNDE İŞ BİRLİĞİ
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ile One Yacht 
firması arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma ile Marina ve Yat 
İşletmeciliği ile Deniz ve Liman 
İşletmeciliği programları 

öğrencileri, teorik ve uygulamalı 
eğitimlerini One Yacht ile tamamlayacak 
ve sınavda başarılı olmaları halinde IYT 
Uluslararası Yelkenli Ehliyeti almaya hak 
kazanacak.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
imza törenine, Yaşar Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Şevkinaz Gümüşoğlu, One Yacht Kurucu
Ortağı Mert Demircan, Ulaştırma 
Hizmetleri Programı Bölüm Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Zeynep Örs Yorgancıoğlu, 
akademisyenler ve şirket yetkilileri katıldı.

Kandiller, “Profesyonel spor anlamında 
da yelken topluluğumuz bugüne kadar 
birçok başarıya imza attı. Kuruluş 
yıldönümümüzü İzmir Körfezi’nde 
düzenlediğimiz yelken yarışları ile 
kutladık. Denizle ve denizcilik kültürü ile 
iç içeyiz. Bu anlaşma hem  öğrencilerin 
kendilerini geliştirmesine hem de 
sektöre donanımlı bireyler yetiştirilmesi 
açısından önemli” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent 
Kandiller, denizcilik ve yelken 
kültürünün Yaşar Üniversitesi için 
önemli olduğunu belirterek, öğrencileri 
sektöre hazırlamak için birçok iş birliği 
anlaşmasına imza attıklarını hatırlattı.
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Denizcilik ve Yelken 
Kültürüne Katkı
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevkinaz 
Gümüşoğlu da One Yacht’ın eğitimlerini yerinde 
gördüğünü ve neler yapıldığını incelediklerini 
belirterek, İzmir’de faaliyet gösteren donanımlı bir 
firma ile böyle bir iş birliğinin öğrenciler için büyük 
fayda sağlayacağını kaydetti.

2022 Bahar Dönemi’nde başlayan ve sonraki yıllarda 
da devam etmesi planan eğitim iş birliği kapsamında; 
“Teorik eğitimlerinin yanı sıra ha� alık olarak IYT 
Uluslararası Yelkenli Ehliyeti eğitimi ve 200 mili 
karşılayacak olan yelkenli yat seyirleri yapılacak. 
İki eğitim döneminde denizde tekne üzerinde 
uygulamalı eğitim de gerçekleştirilecektir. Eğitim 
programında iki dönemlik eğitimini tamamlayan 
öğrenciler, IYT Uluslararası Yelkenli Ehliyeti 
almaya hak kazanacak. Eğitim sonrasında dileyen 
öğrenciler, One Yacht’ın İstanbul veya Fethiye’deki 
merkezlerinden birinde bir günlük motor yat 
eğitimine katılarak, ehliyetlerini Uluslararası Motor 
Yat & Yelkenli Sınıfına yükseltebilecek.”

One Yacht Kurucu Ortağı Mert Demircan ise; 
“Denizcilik sevgisi içinde olan ve bu eğitimi ciddi bir 
şekilde alan öğrencilerin yetişmesini istiyoruz.Yaşar 
Üniversitesi Ulaştırma Hizmetleri Programı’nda 
yetişen öğrencileri denize çıkararak onlara uygulama 
fırsatını sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu iş birliği 
faydalı ve örnek olsun isteriz. Akademik eğitimin 
uygulamalı eğitimlerle denize taşınması önemli. 
Sektör açısından da yetişmiş eleman ihtiyacına katkı 
sağlayacaktır.” diye konuştu.
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Yaşar Üniversitesi Gıda ve Tarım Topluluğu ile Meslek 
Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü iş birliğinde 
21 Nisan 2022 tarihinde “Başaktan Buğdaya, 
Undan Ekmeğe: Sürdürülebilir Üretim için Tahıl 
Sektörünün Değerlendirmesi” paneli düzenlendi. 
Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen etkinlikte, gıda israfı, glüten, artizan 
ekmek, enzim, tarım ekonomisi konuları ele alındı.

Panel açılışında konuşan Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Aslan Örnek, “Türkiye’de 3 milyondan fazla tarım 
işletmesi var. Gıda olmadan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün 
değil. Gıdada sürdürülebilirlik ile ilgili yapılan her çalışma son 
derece önemli” dedi.

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Gıda ve Tarım 
Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, 

tarım ve gıdanın iç içe olduğunu ifade ederek gıda üretimindeki 
ürünlerin yüzde 95’inin toprak kaynaklı olduğunu belirtti.

Yılda 19 milyon ton gıda çöpe atılıyor
 Türkiye’de günlük 4,9 milyon somun ekmek israf edildiğini, en 
çok israf edilen ürünün ekmek olmasının nedeninin toplumun 
taze ekmek tüketme alışkanlığı olduğunu söyleyen Konak Tarım 
ve Orman İlçe Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi, sözlerine 
şöyle devam etti:  “2050’de 10 milyar nüfus olacaksa gıdanın 
yetebilmesi için şimdiki üretimin yüzde 60 artması gerekiyor. 

“Yılda 19 milyon ton 
gıda çöpe atılıyor”

Dünyada 690 milyon insan açlıkla, 670 
milyondan fazla insan ise obezite ile 
mücadele ediyor. Her 3 gıdadan 1 tanesi 
çöpe gidiyor. Türkiye’de en çok kayıp 
meyve sebzede yaşanıyor. Üretilenin 
yaklaşık yüzde 50’si kayıp. Yılda 19 
milyon ton gıda çöpe atılıyor. Bölgemizde 
organik atıkları komposta dönüştüren 
duyarlı insanlar var. Kompost toprak 
zenginleştiricisi olarak tarımda da 
kullanılıyor. Bu konuda müdürlük olarak, 
Gıdanı Koru Kampanyası kapsamında 
açık büfe kavramının toparlanması 
ve israfın önüne geçilmesinin üzerine 
gittik. Gıdanı Koru mutfak atölyelerinde, 
profesyonel bir mutfakta ev kadınlarını 
topladık ve israfı azaltmaya yönelik 
eğitimler verip yemekler yaptık”.

Tarımın geleceği Tarım 5.0 ve 
Metaverse tarımda
Tarımın doğuşundan bugüne kadar 
olan serüvenini ve Tarım metaverse‘ünü 

anlatan Tarım Fütüristi ve Yazar 
Mine Ataman, “Şimdiye kadar sahip 
olduğumuz hiçbir teknoloji karnımızı 
doyuramamıştı. Şimdi ise yapay besinler, 
‘Metaverse gıda’, yeni protein kaynakları, 
tarımın ve gıdanın olduğu kadar insan 
türünün de geleceğini belirleyecek. 
Metaverse evreninde uzak ülkeler için 
üretilen bir tarımsal ürün yine orada 
deneyimlenebilecek. Bundan 10 yıl sonra 
yapay gıdalara bakışımız değişmiş, herkes 
yapay gıdalara olan önyargısını kırmış 
olacak” diye konuştu.

 Glütensiz ürünleri zorunlu haller 
dışında tüketmemek gerekiyor

Gluten intoleransı ve çölyak hastalığından 
söz eden Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Gıda Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer, 
çölyak hastalığının dünyanın en eski 
genetik hastalıklarından biri olduğunu 
vurgulayarak, “Çölyak, teşhis edilene 
kadar bir hastalık, teşhis edildikten sonra 

bir yaşam biçimi. Çölyak genetik ve 
çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu 
ortaya çıkan, ince bağırsak problemleri ile 
karakterize edilen, hayat boyu devam eden, 
tahıllardaki ‘prolamin’ proteinlerinin 
tüketilmesi sonucunda belirtiler veren 
bir gıda intoleransıdır. Buğday, dünya 
üzerinde satın alınabilecek en ucuz ve 
en yüksek protein kaynağıdır. Çölyak 
hastası değilseniz ve buğday tüketimini 
hayatınızdan çıkarırsanız birçok vitamin, 
mineral ve proteinden yoksun kalmış 
olursunuz. Glütensiz beslenen kişilerin 

yüzde 16.8’i çölyak hastası, yüzde 83.2’si 
ise çölyak ile ilişkisi olmayan kişiler. Çok 
pompalanan bir pazar var, söylenen 
birçok şeyin gerçeklikle alakası yok. 
Glütensiz ürünleri zorunlu haller dışında 
kesinlikle tüketmememiz gerekiyor” dedi.

Ülkemizde çevreci enzim 
teknolojileri yerlileştirilmeli

  Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi ve LIVZYM Biyoteknoloji 
Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Kurucu Genel 
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Uysal, 
dünyadaki sorunların çözümünde en 
önemli noktalardan birinin biyoteknoloji 
olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:  

“Enzimler gıda sektöründeki süreçleri 
hızlandırır, çok daha çevreci ve sağlıklıdır. 
Ülkemizde bu sektörün büyümesi, 

enzim, lipit, vitamin gibi teknolojik 
ürünlerin yerlileştirilmesiyle mümkün 
olur. Biz küspeleri genetiği değiştirilmiş 
mikroorganizmalara yedirip enzimlere 
dönüştürüyoruz. Ürettiğimiz 
enzimleri sektörlere uyguluyoruz. 
Mikroorganizmayı alıyoruz, genetiği 
değiştirilmiş soya yerine biyokütleyi 
yemde kullanıyoruz. Dünyada yaklaşık 
10 milyon liralık bir enzim sektörü var.”

Unun kullanım alanlarından ve 
artizan ekmek yapımından bahseden 
MBA Food Factory Gıda Eğitim ve 
Danışmanlık Şirketi Kurucusu Şef 
Merve Burcu Akbulut ise un seçiminin 
ve undaki kepek oranının çok önemli 
olduğunu aktardı.

Dünya buğday ihracatının yüzde 
30’u Rusya ve Ukrayna’da

Ukrayna-Rusya savaşının tarıma 
etkilerini ele alan Yaşar Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman, 
dünya buğday ihracatının 200 milyon ton 
olduğunu, bunun yüzde 30’unun Rusya 
ve Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini 
ifade etti. Doç. Dr. Kahraman, 

“Marketlere koştuk, unlar kalmadı, yağ 
reyonları boşaldı. Spekülasyonlarla 
karşılaştık. Bu ürünlere talebimizi 
artırarak fiyatları artırmış oluyoruz ve 
market rafları boşalıyor. Ayçiçeği tohumu 
üretiminin yüzde 32’si, mısırın yüzde 19’u, 
arpanın yüzde 31’i Rusya ve Ukrayna’da 
gerçekleştiriyor. Rusya’ya gelen yaptırım 
bu ürünlerin fiyatını artıracak. Rusya’dan 
Türkiye’ye toplam tarım ürünü ithalatı 4.3 
milyar dolar, tarım ürünü satışımız ise 1.5 
milyar dolar. Dış ticaret açığı söz konusu, 
doğal olarak fiyatlara yansıyacaktır” dedi.

Haber: Medya İlişkileri 
Koordinatörlüğü
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YÜREĞİNİZ ŞARKI SÖYLERSE, 
HAYAT SİZİ MUTLAKA 
DANSA KALDIRIR
Yaşar Üniversitesi MYO öğrencileriyle buluşan Business 
Türkiye Challenge dergisi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni Birgül Ayakdaş, tekstil sektöründen imtiyaz 
sahipliğine uzanan girişimcilik öyküsünü anlattı.

Meslek Yüksekokulu, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Programı 
Sosyal Medya ve Marka Yöne-
timi dersi kapsamında, Busi-
ness Türkiye Challenge dergisi 
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni Birgül Ayakdaş 
öğrenciler ile buluştu. Dr. 
Öğretim Üyesi Selin Gençtürk 
moderatörlüğünde düzenlenen 
seminerde Ayakdaş girişimci-
lik, dijitalleşme ve şirketlerin 
markalaşma hikayeleri konu-
larını ele aldı.  

Celal Bayar Üniversitesi MYO Tekstil Bölümü mezunu olan Birgül 
Ayakdaş öğrencilik hayatından bugüne girişimciliğe uzanan serüvenini 
şöyle anlattı: “Türkiye’de benim gibi MYO mezunu çok sayıda öğrenci 
olduğu için bir şekilde aradan sıyrılmam gerekiyordu. Stajımı iyi bir 
� rmada yapmalıydım ki ilk iş görüşmemde eğitim aldığım, kendimi 
geliştirdiğim yer sayesinde diğerlerinden ayrılma imkanım olsun. 
Bölümümle ilgili en iyi eğitim alabileceğim marka olan Hugo Boss’da 
nasıl staj yapabileceğimi araştırmaya başladım. Özgeçmişimi oluşturup 
üzerine samimi bir not yazdım. Bu notta ‘Benim sizin gibi bir markada 
eğitim alabilmem çok önemli. Hikayem güzel başlasın.’ yazıyordu.”

“Hayır’ı kabul etmiyorum,  kabına sığabilen biri değilim”
Rakiplerinden ayrılmak, yükselebilmek için kendini geliştirmenin ve 
verilenden fazla görev yapmanın önemini vurgulayan Birgül Ayakdaş 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İşe üretim planlama bölümünde başladım. 
Ama benim yönetici olma isteğim vardı, bunun için de bana verilen bir 
tane görevse benden istenmeyen ikinci, üçüncü işi ve raporlamaları da 
veriyordum. Tabii böyle olunca kısa sürede patronunuz sizi fark etmeye 
başlıyor. Bir buçuk sene sonunda üretim müdürü oldum, yaklaşık üç 
sene müdürlüğüme devam ettim. Tekstil sektöründen sonra, İzmir’de 
özel bir Üniversite’de 6 sene fakülte sekreterliği yaptıktan sonra hayat 
beni bir şekilde bu alana yönlendirdi.”

“Ya batacaktım, 
ya da çıkacak…”
Üniversite yıllarında arkadaşının 
telefon aksesuarları satan 
dükkanında, isim yazılabilen 
Upwatch marka saat satışını yapıp 
sosyal medya hesabını yönettiğini 
ve bu sayede çok para kazandığını 
belirten Birgül Ayakdaş’ın iş 
hayatındaki yeni sayfası ise daha 
önce basın sektöründe bir tecrübesi 
yok iken hırsı ve çalışkanlığı 
sayesinde İzmir’de kurulacak olan bir 
derginin genel yayın yönetmenliği 
tekli�  ile başlamış. Sonrasında ise 
işini çok sevdiği için kendi şirketini 
kurmaya karar veriyor. 

Business Türkiye Challenge 
Dergisi’nin kuruluş öyküsünü Birgül 
Ayakdaş şöyle anlatıyor: “Dergi ve 
basın ile ilgili hiçbir deneyimim 
yoktu. Bir dergi nasıl kurulur 
bilmiyordum. Araştırdım, bir sene 
çalıştıktan sonra işi öğrendim ve 
dergiyi kurdum. Sıfırdan bir şeyi 
benim kuracak olmam çok heyecanlı 
gelmişti. Sermaye olarak sadece 
arabam vardı ve şirketi arabamı 
satarak kuracaktım. Tek bir sayı 
dergi çıkaracak param vardı. İkinci 
sayıyı çıkaracak param yoktu. Yani 
ya batacaktım ya da çıkacaktım. İyi bir 
reklam ajansıyla anlaşıp logo ve kartvizit 
çalışmalarına başlanmıştı. Artık kiminle 
röportaj yapacağım? Kimleri konuk 
alacağım? konusuna gelmiştik. Ben 
kafamda bu ismi belirlemiştim, Ali Sabancı 
olacaktı. Ali Sabancı’yı bu kadar çok 
istememin bir diğer nedeni de hikayesini 
kendi hikayeme benzetmemdi. O da 
ailesine meydan okuyarak gelirini havayolu 
şirketine yatırmış ve güçlü bir girişimcilik 
adımı atmıştı.”
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“Dergimizin kısa sürede elde 
ettiği başarısı tamamen Ali 
Sabancı sayesindedir”
Ali Sabancı’nın asistanı ile iletişime 
geçerek röportaj yapmak istediğini 
ve kapak konuğu olarak Ali Bey’i 
ağırlamak istediğini söyleyen Birgül 
Ayakdaş sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ali Bey ‘Ben o dergiyi biliyorum, 
çok başarılı bir yayın. Ben o dergide 
olurum’ demiş. Asistanının ‘Şöyle 
bir sorun var dergi hiç çıkmadı, 
biliyor olamazsınız’ cevabı üzerine 
Ali Sabancı’nın ‘Bu ismi ve markayı 
kuran kişinin başarısız olacağını 
düşünmüyorum, yer alalım’ onayı 
ile hikayemiz başarılı bir şekilde 
başlamış oldu. . İlk sayımızın 
dolu dolu olması ve güçlü isimleri 
içeriğinde ağırlaması gerekiyordu ki 
ki başarılı bir yayın haline gelebilsin. 
Daha çok ses getirmek için ikinci 
ulaşmam gereken markanın Türk 
Hava Yolları olduğuna karar verdim.  
Türk Hava Yolları  CEO’su Bilal 
Ekşi’ye ulaştım ve kendileri beni 
genel merkezlerine davet etti ve 
röportajdan sonra Bilal Bey ‘Sizin 
için yapabileceğimiz bir şey var mı?’ 
diye sordu ve bunun üzerine arka 
kapağı bir yıllık satın aldılar. Daha 
sonra Turkcell CEO’su Murat Erkan’a 
ulaştım ve Turkcell’den de bir yıllık 
reklam aldım. Böylelikle ilk sayıyı 
arabayı sattığım parayla başa baş 
şekilde çıkarabildim.”

Reklamın ve sosyal medyanın gücü 
İlk sayı çıktıktan sonra sosyal medyanın ve reklamın gücü 
sayesinde diğer sayılarda yer almak için insanların ve markaların 
ulaşmaya başladığını dile getiren Ayakdaş, sonraki gelişmeleri 
şöyle anlattı: “Sosyal medyada çok gizemli çıktık. Türkiye’nin 
meydan okuyan isimleri ve markalarının bu dergideki 
lansmanıyla çıkış yaptık. Dergi çıktıktan sonra açıkhava 
reklamları ile ses getirdik.”

MUTLUYSANIZ
     BAŞARILI
OLUYORSUNUZ

Söyleşinin sonunda; Business Türkiye Challenge dergisi sosyal 
medya hesaplarının incelenmesi, raporlanması ve iyileştirme 
çalışmalarının yapılması hakkında öğrencilerle ödev kapsamında 
yapılacak iş birliğinin detayları belirlendi. 

Linkedin hesabı oluşturma, TedXTalks konuşmaları izleme, podcast 
dinlemenin kendi kariyer hayatındaki öneminden bahseden 
Ayakdaş, öğrencilere de bu uygulamaları kullanmalarının iletişim 
becerilerini geliştirmede ve kariyer planlamasında nasıl yararlı 
olacağını anlattı. Birgül Ayakdaş; “Yüreğiniz şarkı söylerse hayat sizi 
mutlaka dansa kaldırır. Mutluysanız zaten başarılı oluyorsunuz.” 
sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Tasarım: Serra Karadanışman
Haber: Simge Özyetiş
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Pandemiden Çıkarken 
Denizcilik Sektörü

Yaşar Üniversitesi Denizcilik Topluluğu 
tarafından düzenlenen Denizcilik Ha� ası 
19- 22 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İki 

panelin yanı sıra yelkenli gezisi ve vapurla Körfez 
Turu’nun da bulunduğu Denizcilik Ha� ası 
etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Etkinliğe sektörün önemli isimleri katıldı. FMS 
Lojistik Ege Bölge Müdürü Aslı Malay Tuncer, 
MAERSK Denizcilik A.Ş. Türkiye Manifesto ve 
Resmi İlişkiler Müdürü Ahmet Neşet Erensoy, 
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mihri 
Çelik, Ayvalık SETUR Marina Müdürü Onur 
Kunduz, Tekne Üreticileri Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Alaaddin Deniz Yürekli, D-Marin 
Ticari İşler Direktörü Can Akaltan’ın konuşmacı 
olarak katıldığı panellerin moderatörlüğünü 
Bülent Onural ve Mehmet Tunç gerçekleştirdi.
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Pandemiden Çıkarken
Sektörün Durumu
Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda 19 ve 
21 Nisan tarihlerinde düzenlenen oturumların 
bu yılki ana konusu ‘Pandemiden çıkış sürecinde 
denizcilik sektörü’ oldu. Dünyayı saran Kovid 
19 pandemi dalgasından en fazla etkilenen 
sektörlerden biri olan denizcilik, yaklaşık iki yıl 
boyunca zor günler geçirdi. Pandemi süresince 
kapanan limanlar, salgın nedeniyle limanlarda 
yolcularıyla birlikte karantinaya alınan gemiler, 
seferler yasaklanınca i� as eden gemicilik 
işletmeleri, hurdaya gönderilen lüks yolcu 
gemileriyle çok zor bir dönem geçiren denizcilik 
sektörünün içinde bulunduğu durumdan çıkış 
yolları oturumlarda tartışıldı. Pandemi nedeniyle 
lojistik hizmetlerinin aksamasının denizcilik 
sektörü üzerindeki etkileri ve çıkış yolları da 
oturumların tartışma konuları arasında yer aldı.

Tekne ve Vapur
Gezileri Renk Kattı
Bu yılki Denizcilik Ha� ası’nda denizcilik 
sektörünü ele alan panellerin yanında yelkenli yat 
gezisi ve vapurla Körfez turu da gerçekleştirildi. 
One Yacht yelkenli tekne gezisi 20 Nisan tarihinde 
15.30 ile 17.30 saatleri arasında yapıldı. Gezi,  
Üçkuyular’daki İzmir Marina’dan başladı  ve 
büyük ilgi gördü. Diğer gezi etkinliği ise yıllarca 
İzmir’e hizmet veren İZDENİZ’in Bergama 
vapuruyla nostaljik bir Körfez turu şeklinde oldu. 
Üçkuyular İskele’de buluşup Bergama vapuruna 
binen konuklar, iki saat boyunca hem İzmir 
Körfezi’nin tadını çıkardılar hem de denizcilik 
sektörünün sorunları üzerine sohbetlerine 
devam ettiler.
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devam ettiler.



14

Turizmci Genç Üniversiteliler 
Kariyerlerini Planladı

Yaşar Üniversitesi MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı, V. Geleneksel Turizm Etkinliğini “Turizmde Kariyer Planlaması“ 
başlığıyla gerçekleştirdi. Mezuniyetlerine az bir zaman kalan genç turizmciler etkinlik 
kapsamında “Turizmci olmak kaderde varsa mutluluk garanti (mi) dir?‘’ sorusuna yanıt 
aradı. Etkinliğe Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden temsilciler, Genel Müdür düzeyinde 
katılımcılar ve İK temsilcilerinden oluşan 20 otelin yöneticisi, ETİK, TÜRSAB ve SKAL’dan 
40 temsilci ve öğrenciler katıldı.

Turizmde Çalışan Mutluluğu

46. Dünya Turizm Ha� ası kapsamında 
gerçekleştirilen etkinlikte, sektörün önde gelen 
temsilcileri turizmde çalışan mutluluğu konusunu 

ele aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, 
TÜRSAB İzmir BTK Üyesi Ebrucan Kahraman, ETİK 
Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet 
İşler,  SKAL International İzmir Başkan Yardımcısı Aydın 
Tokbaş’ın,  Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda 
açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte,  iş görüşmesi 
simülasyonlarının yapıldığı workshoplar da düzenlendi. 

Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karaçanta, 46 
yıldır turizm ve otelciliğin çok önemli bir gelir kaynağı 
olduğunu söyledi. Pandemi döneminde turizmin kötü 
etkilendiğini belirten Karaçanta, bu durumun turizm 
istihdamında dengeleri bozduğuna dikkat çekti.
TÜRSAB İzmir BTK üyesi Ebrucan Kahraman ise 

Prof. Dr. 
Şevkinaz

GÜMÜŞOĞLU
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söyleyerek sözlerine başladı. Turizme bacasız sanayi 
dendiğini hatırlatan Kahraman, sadece yaz değil 
hem yaz hem de kış turizminin ülkemizde çok rahat 
gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı 
Mehmet İşler ise yükselmek için çalışmak gerektiğini 
söyleyerek başladığı konuşmasında turizmin nezih, 
insana değer veren bir sektör olduğunu belirtti. 
Turizmin ve otelciliğin milyonlarca çalışan sayesinde 
geliştiğini sözlerine ekledi.

SKAL International İzmir Başkan Yardımcısı Aydın 
Tokbaş, teknolojinin bu sektöre de dahil olduğuna 
dikkat çekerek internet çağını iyi kullanan Z kuşağının 
şansının yüksek olduğunu söyledi. Performansın her 
şeyden önemli olduğunu ifade eden Tokbaş; hoşgörü, 
özveri ve güler yüzün bu sektörde her şeyi daha ileriye 
taşıyacağını belirtti. Pandemi biterken turizmin 
canlandığını da sözlerine ekleyen Aydın Tokbaş; inanç, 
sağlık ve spor turizminin önemine dikkat çekti.

18 Otelden İK Temsilcileri 47 Görüşme 
Gerçekleştirdi

Sektör temsilcileriyle söyleşinin ardından Program 
öğrencileri ve mezunları, etkinliğe katılan 
konaklama işletmelerinin İK temsilcileriyle iş 

görüşmesi simülasyonu gerçekleştirdi. Workshop 
çalışmasında Altın Yunus Resort & � ermal Hotel 
/ Çeşme, Aquafantasy Otel, Boyalık Beach Hotel & 
Spa Çeşme, Hampton By Hilton İzmir Aliağa, Hilton 
Garden Inn Bayraklı, Ilıca Hotel Spa & Wellness 
� ermal Resort Çeşme, İzmir Marriot Hotel, Kaya 
İzmir � ermal & Convention, Ramada Encore By 
Wyndham İzmir Otel (Balçova), Ramada Hotel & 
Suites By Wyndham Kemalpaşa İzmir, Reges Resort 
& Spa, Çeşme, Renaissance İzmir Hotel, Swiss Otel 
Büyükefes, Volley Hotel İzmir, Wyndham Grand İzmir 
Özdilek İK temsilcileri öğrencilerle toplam 47 işe alım 
ve staja alım görüşmesi gerçekleştirdi.

Ebrucan KAHRAMAN

Mehmet İŞLER

Aydın TOKBAŞ

Murat KARAÇANTA
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Orman olmazsa biz de olmayız
2021 yılı Temmuz ayından beri Türkiye’de 1171 orman yangını meydana geldi, 118 bin 
415 hektar ormanlık alan çıkan yangınlarda zarar gördü. Ege Bölgesi, tipik bir Akdeniz 
iklimine ve bitki örtüsüne sahip. Böyle olunca yaz aylarında orman yangınları, Bölgemiz 
bitki örtüsü için en büyük tehdidi oluşturuyor.  Bölgemizde yeni orman alanları oluşturma, 
ormanları koruma ve yeşil bilincini toplumun her kesimine yaymayı görev edinmiş birçok 
kuruluş bulunuyor. Ege Orman Vakfı, yıllardır İzmir ve çevresini ağaçlandırma çalışmaları 
için önemli roller üstlenip  kampanyalar düzenlemiş bölgenin önde gelen sivil toplum 
kuruluşlarından biri. Ege Orman Vakfı Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, Vakfın kuruluş 
nedenleri ve çalışmalarıyla ilgili sorularımızı cevaplandırdı.

Vakfın kuruluşu hakkında kısaca bilgi alabilir 
miyiz?

Sanayici Cem Bakioğlu 1995 yılında, aşırı kent-
leşme ve orman yangınları yüzünden çoraklaşan 
İzmir’in görünümünü kurtarmaya girişti. Bakioğlu 
Şirketler Grubu seferber edilerek, Adnan Mende-
res Havalimanı yakınında 70 hektarlık bir alanda, 
40 bin fidandan oluşan Bakioğlu Ormanı kurul-
du. Ormanın fidan dikme törenine katılan 2 bin 
doğasever, Cem Bakioğlu’nun Ege Orman Vakfı’nı 
kurmasını sağlayan sinerjiyi oluşturdu.

Ege Orman Vakfı; ağaç dikme, ormanları koruma 
ve yeşil bilincini toplumun her kesimine yayma il-
kesi ile kurulmuş olan gönüllü bir vakı� ır. Ağaçlan-
dırma işleri, kamu ormanlarının sınırlarında veya 
kamu kurumlarına ait bazı bölgelerde yürütülüyor. 
Dikilen fidanlar, ağaç ve ormanın doğal bir parçası 
haline gelene kadar korunuyor. 

Ege Orman Vakfı’nın logosunun anlamı nedir?

 Misyonumuz, vizyonumuz tamamen bu ağaç üze-
rine kurulu. Biz, ormanlar ekosistem hizmetlerini 
sürdürülebilir kılmazsa yaşam olmayacağını çok 
iyi bilip, bunu toplumun her kesimine anlatmak 
istiyoruz. 

Anlattıklarımızı da siz de herkese anlatın istiyoruz. 
Çünkü orman ve ağaç olmazsa biz de olmayız.

Kızılçamlar yangına dayanıklı evrimleşmiştir.

İklim değişiklikleri nedeniyle gelecek yıllarda 
dünya genelinde büyük kuraklıklar olacağı 
tahmin ediliyor, fidan dikilirken bunlar göz 
önünde bulundurulup daha az su isteyen 
kuraklığa dayanıklı fidanlar mı tercih ediliyor?

Bu söylediğiniz tamamen yaşadığımız ekolojik 
çevre ile ilgili. Bu fidanları hangi ekolojik çevreye, 
hangi klimatik çevreye dikiyorsanız oraya uygun 
fidan türleri dikmek zorundasınız. Bir fidanın 
yaşayabilmesi ve orman olabilmesi için bu yapılma-
lı. Çünkü orman sadece bir fidan değildir. Orman 
dediğimiz şey eğer bir ekosistem oluşturacaksa 
elbette o toprağa, o coğrafyaya uygun bitki türleri 
olmalı. Yaşadığımız coğrafyada ormanın asıl ağaç 
türü kızılçamdır. Eğer ekosistemimize uygun olan 
kızılçam ağaçları dikilmez ise orman oluşturma ko-
nusunda başarısız olunur. Neden kızılçam dikme-
liyiz? Çünkü kızılçam, diktiğiniz ilk yılda köklerini 
toprağın derinliklerine salar. Ayrıca kuraklığa karşı 
dayanıklı bir ağaç türüdür. Orman yangınlarına 
karşı tamamen evrilmiş ve adapte olmuştur. İklim 
değişikliği ile orman yangını coğrafyamızı olumsuz 
etkilemektedir.
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Elbette bu değişikliğin tek bir nedeni olamaz, çün-
kü orman yangınında bir üçgen vardır. Bu yangının 
bir parçası yakıcı madde, bir parçası tutuşturucu 
madde ve oksijendir. Ayrıca bunun için de bir 
insan gerekiyor.
 Hava sıcaklığının etkisiyle son Muğla yangınında 
orman sıcaklığı 52° olarak tespit edildi. Bu ka-
dar sıcaklıkta oradaki kurumuş humus tabakası 
dediğimiz alanda ufacık bir kıvılcım o günlerde 
bağıl nem eğer düşükse ve çok fazla rüzgâr da varsa 
yangına neden olur. Son Muğla yangını Türkiye’nin 
yaşadığı en büyük orman yangınıdır. 170.000 hek-
tar yandı.
                                 
Kızılçam ağaçları yangına evrildiği için yangın son-
rası kozalakları yanmaz ve toprağa düşer. Toprağın 
üstündeki humus tabakası tamamen yandığı için 
toprak açığa çıkar. O kozalaklar yere düşer açılarak 
içindeki tohumlar toprakla buluşur.  Eğer koşullar 
uygunsa biz hiç müdahale etmeyiz. Oradan fırça 
gençlik gelir. O yüzden bu coğrafyaya uygun türler 
dikmek zorundayız. 

Ormanlarda çam kozalaklarının yangın 
sırasında patlayıp uzaklara sıçrayarak yangının 
büyümesine neden olduğu söyleniyor, bunda 
gerçeklik payı nedir?

Bilimsel bir açıklama değil. Geçmiş yıllarda orman-
cılar da buna böyle bakıyorlardı. Yapılan araştırma-
larda son yıllarda açıklanan bulguya göre, patlamak 
değil spot atmak dedikleri içindeki yanmış madde-
nin rüzgâr ile beraber ileriye giderek orayı tutuş-
turmasından ibaret. Yoksa içinde oluşan bir gazla 
patlama gibi bir durum yoktur. 

Yangından sonra maki bitki örtüsü kendini 
yenileyebilir.

Yangınlardan sonra hemen fidan dikimi 
yapılması doğru mu? Yoksa toprağı dinlendirip 
yenilenmesini mi beklemek gerekiyor? 

Karaçam dediğimiz orman 1200 rakımdan sonra 
başlar. Orman yangınları daha aşağı rakımlarda 
oluyor. O yüzden kızılçam en fazla tutuşmaya mü-
sait ve sıcaklığın daha fazla olduğu rakımda bulun-
duğu için kozalaklar hayatiyetini devam ettiriyor. 
Yapraklı ağaçlar da, üstelik oradaki bizim sert 
yapraklı ağaçlar dediğimiz makiler de kendini 
toprak altında kalan köklerle yeniliyor. Çam gibi 
iğneli ağaçlar kendilerini sürmezler ama yapraklı 
dediğimiz maki form gibi bitkiler tekrardan canla-
nırlar. Yangından bir ay sonra gittiğinizde ilkbahar 
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İki ha� a önce bilimsel bir çalışmadaydım Antal-
ya’da. Oradaki bilim insanları açıkladı. Bir lokas-
yonda 30 ile 40 bitki türü varken, yangın sonra-
sında gezdiklerinde 100’e yakın bitki türü çıkmış. 
Çünkü toprak tohum bankasıdır. Toprakta uyuyan, 
daha evvel toprak üstüne çıkmamış tohumların, 
yangın sonrası oluşan birçok bakteri ile birlikte çık-
tığını söylüyorlar. Daha önce o yörede görülmemiş 
bitkilerin bile çıktığını belirtti bilim insanları. 

 Biz ormancılıkta buna yangın kültürü deriz. Eğer 
yangın sonrası doğaya dokunmazsak kendisi yeni 
gençliğini getirebilir. Ama öyle yerler vardır ki 
ağaçlandırma yapmadan evvel bir yıl gözlersiniz. 
Eğer o alana gençlik gelmediyse o zaman müda-
hale edip dikim yaparsınız. Ama dikim yaparken 
yapraklı ağaçlar yoksa bir mono kültür oluşturur-
sunuz. Diktiğiniz fidanlar çam fidanlarıdır ve tek 
türlü, tek yaşlı, tek tabakalı bir ormana dönüştürür-
sünüz.

Bizim istediğimiz ise bio çeşitliliğimizi fazlalaştır-
mak ve onu korumaktır. Eğer 80’e yakın bitki türü-
nün var olduğu bir orman ekosisteminde onların 
hepsinin kökünü kazır, makine ile sürer ve sadece 
çam dikersek o zaman bütün dünyada övündü-
ğümüz Türkiye’nin doğal ormanlarını yavaş yavaş 
kaybederiz. Orman sonrası dikim yapmak değil bir 
yıl beklemek, gelen gençliği gözlemlemek gerekir.

                    Vakıf olarak, yangınlar sonrası meydana 
gelen tahribatı ortadan kaldırmak için neler 
yapıyorsunuz? 

Orman yangını bitti, bitkiler ile birlikte birçok 
hayvan da zarar gördü. Kaçabilenler kaçıyor ama 
kaçamayanlar hayatlarını kaybediyor. Geçen sene 
Muğla tarafında çıkan orman yangınında bu sene 
doğan çocuklar o ormanların 30 yıl boyunca eko-
sistem hizmetlerinden yararlanamayacaklar.
 Ormanda yangın sonrasında bir enkazla karşıla-
şırsınız, ağaçlar yanmıştır ama ormanlardan hiç 
ağaç kesmiyor değiliz. Bir kere ekonomimize katkı 
vermek ve Türkiye ekonomisi için o ağaçların bir 
kısmını prodoktik bir orman oluşturmak, ithal 
ağaçlarla orman oluşturmak için amanecer plan-
ları denilen planlarla o orman planlanır.  Beş yıllık 
periyotlarla ormana girersiniz, beşinci sınıf dediği-
miz hastalanmış, kırılmış ağaçları ya da çok sıkışık 
ağaçları alırsınız.

O ağacın halkalarına baktığınızda, ağacın geçmişi-
ni görürsünüz. Oradan bütün meteorolojik verile-
rine, hangi ortamda ne kadar sıkışık ya da gevşek 
yaşadığı hakkında size birçok bilgi verir. 
                    
Hangi yıllarda yangın geçirmiş onun bilgisini verir.  
Bir ağaç ne kadar sıksa düşünün sofrada bir tane 
tencere var, on beş kişinin paylaşması var, bir de üç 
kişinin paylaşması var.  İşte bu üç kişiyi yaratmak 
için ormandan kesimler yapılır. Verimli ağaçları 
ormanda bırakırız, diğerlerini alırız. Yanan ağaç-
larda hala odun dokusu duruyorsa iyiye işaret. 
Çünkü odun dokusunun etrafında bir kanbüğümü 
var. Büyüme kanbüğümde oluyor.  Kanbüğüm 
yandığı zaman o ağacın büyümesi mümkün değil, 
ama odun tabakasını koruyor olabilir. İşte onları da 
ekonomiye kazandırmak için ormandan çıkarılır ve 
depolara götürülerek soyulur. Kabuklarını soymaz-
sınız, kabuk böcekleri musallat olur. Tomruğun 
ekonomik değerini kaybettirir.

Ege Orman Vakfı Müdür Yardımcısı Yasemen 
Bilgili ile röportaj yapan Yaşar Üniversitesi  
Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencisi Gülin 
Çalışkan.

Muğla ekosistemi yeniden, 
30 yıl sonra oluşabilecek

Röportaj: Gülin Çalışkan
Tasarım: Serra Karadanışman



19



20 2
H

Temiz enerji, iklim kriziyle karşı karşıya olan 
dünyamız için en büyük sorun haline gelmiş 
durumda. Her yıl artan enerji ihtiyacımızı 
karşılamak için yenilenemeyen kirli enerji 
kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyoruz. 
Yenilenebilir enerji temiz olsa bile, yeterince 
verim alınamadığı için diğer kaynaklara oranla 
pahalı kalıyor. Hem temiz hem de verimli bir 
enerji kaynağı için en iyi seçenek Yeşil Hidrojen 
olarak görülüyor. Peki neye göre yeşil? Hidrojen 
üretim biçimleri, onun siyah-gri, kahverengi, 
mavi ya da yeşil olarak nitelenmesine neden 
oluyor. Bu renkler ne anlam ifade ediyor gelin 
inceleyelim.

Kısaca kömürün gazlaştırılması ile hidrojen 
üretimidir. Su ve ısı kullanılarak kömür “gazlaşmaya” 

uğrayabilir. Gazlaştırma, 19. yüzyılda ısıtma ve 
aydınlatma amacıyla hava gazı veya sentez gazı 

oluşturmak için kullanılan bir süreçtir. Bu süreçte, 
kömür içindeki kimyasallar, şehir gazı ya da havagazı 

olarak bilinen şeyi yapmak için reaksiyona girerler. 
Şimdi sentez gazı olarak bilinen bu gaz, az miktarda 

diğer gazların yanı sıra CO2, karbonmonoksit, 
hidrojen, metan ve etilen karışımı içerir. Bu 

karışımdan hidrojen nispeten basit bir şekilde 
damıtılyor ancak proses çok kirli. Bahsettiğimiz 

gazlaştırma işlemine tabi tutulan kömür taş 
kömürüyse, elde edilen hidrojene siyah hidrojen, 

linyit ise gri hidrojen deniyor.

Siyah-Gri Hidrojen

Kahverengi Hidrojen

YEŞİL HİDROJENYEŞİL HİDROJEN
Geleceğin Enerjisi Olabilir mi?

Doğal gaz, yani metan molekülünün ısı altında 
hidrojen ve CO2 gazına ayrıştırılmasından (buhar 

reformasyonu) elde edilen hidrojen.
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Mavi Hidrojen
Her yönden siyah, gri veya kahverengi hidrojenle aynı 
ancak hidrojen üretim sürecinden kaynaklanan kar-
bon emisyonları, kısaca CCS olarak adlandırılan kar-
bon yakalama ve depolama kullanılarak büyük ölçüde 
azaltılıyor. ‘Power-to-gas’ denen teknoloji de genelde bu 
kategoride ele alınır.

Yeşil Hidrojen
Yenilenebilir kaynaklı elektrikle suyun elektrolizi. Sıfır 
CO2 salınımı söz konusu. Orijinal olarak yenilenebilir 

kaynaklar tarafından üretilen elektriğin kullanılması, 
bu hidrojeni karbonsuz ve dolayısıyla “yeşil” renkli hale 

getirir.

Görüldüğü üzere Sıfır Karbondioksit salınımı söz ko-
nusu olan bu enerji kaynağı iklim krizinin çözümünün 

anahtarı olabilir. 1 litre saf sudan 1700 litre hidrojen gazı 
elde edilebiliyor, fakat fosil yakıtlara oranla maliyetli 

olmasından dolayı tercih edilmiyor. Halbuki 2.4 litre su-
dan elde edilebilecek yeşil hidrojen ile ortalama bir evin 
günlerce elektrik ihtiyacı karşılanabilir. Yeni yöntemle-
rin her geçen gün artması ile bu yeni yakıt popülerleş-

meye devam edecek. Ülkeler açısından şu bir gerçek; 
düşük maliyet ve girdi ile daha fazla Yeşil Hidrojen elde 

eden ülke enerji sektörüne yön verecek.

Yeşil Hidrojen ve Enerji 
Kullanımı
Bu yeni yakıtın en büyük avantajı evlere elektrik vermek 
için kullanılabilecek olması. Şehirlerimize elektrik verile-
bilmesi için günümüzde en çok kullanılan yöntem enerji 
santralleridir. Doğalgaz, kömür ve petrol gibi maddeler 
santrallere gelir ve yakılarak elde edilen enerji şehirlere 
aktarılır. Fakat aynı işlemi çok daha temiz olarak Yeşil 
Hidrojen ile yapmak mümkün. Sizler Yeşil Hidrojeni bir 
doğalgaz santralinde yakabilirsiniz, yoğun bir enerji elde 
edersiniz ve en önemlisi bacanızdan zararlı gazlar değil, 
sadece su buharı çıkar. Yıllardır hayalimiz olan temiz ba-
calar işte bu yöntem ile gerçek olabilir. Temiz bir gelecek 
için biz de Yeşil Hidrojen diyoruz!

Yeş�l H�drojende Devr�me 
Öncülük Eden B�r 

G�r�ş�mc�: Va�tea Cowan
Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Yeni Kaledonya'da 

dünyaya gelen girişimci Vaitea Cowan, Yeşil Hidrojen 
teknolojisine inanan bir isim. Cowan üç sene önce 

Almanya'da Enapter adlı start-up şirketiyle bu teknolo-
jiye yatırım yaparak sürdürülebilir yollarla elde edilen 

hidrojen yakıtının yaygınlaştırılmasına çalışıyor. 
Cowan’ın hedefi ülkesi için oldukça dikkat çekici: “Yeni 

Kaledonya’daki tüm dizel jeneratörlerin yerine hidro-
jenli sistemler getirmeyi amaçlıyorum. Dünyanın uzak 
coğrafyalarında kirli fosil yakıtlara bağımlılığı bitirmek 

istiyorum.”
Cowan “Yeşil Hidrojen”i, yani yenilenebilir kaynaklarla 
elde edilen hidrojen teknolojisini keşfettikten sonra bu 

değişimin bir parçası olmak istediğini, bu sistemlerde 
büyük bir potansiyel olduğunu söylüyor.

Enapter, geliştirdiği hidrojen sistemlerinin Prens 
William Earthshot Ödülü’nü kazanması sonrası dünya 

çapında tanınmaya başladı ve yatırımcıların ilgisini çek-
ti. Şirket bu ödül sayesinde AEM elektrolizerlerini seri 

üretime geçirme fırsatı yakaladı.
Vaitea Cowan, 6 ha� a önce üretime başladıklarını ve 

2023’ün başlarında da seri üretime geçmeyi planladıkla-
rını ifade ediyor.

Enapter şirketinin hede� eri büyük. 2050 yılında dünya-
daki “Sıvı Yeşil Hidrojen” üretiminin kendi sistemleriyle 

gerçekleşmesini amaçlıyor.

Haber: Zorbey Sarkun
Tasarım: Serra Karadanışman
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22 SOCAR TERMINAL EGE’NIN
DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

ojistik öğrencileri, Ege Bölgesi’nin en büyük entegre Limanı hakkında bilgi aldıL MYO Lojistik Programı, Liman ve Terminal İşlemleri dersi kapsamında Socar Terminal Ticaret 
Müdürü Hasan Appak’ı ağırladı. Appak, öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide Terminal’in kuruluşu, 
öne çıkan özellikleri ve avantajları ile gelecekteki yük beklentileri konularını ele aldı. Konuşmasında 
iş hayatına farklı sektörde başladığını fakat aklında dış ticaret ve lojistik alanı olduğu için bu alana 
yöneldiğini belirten Hasan Appak, Maersk Line � rmasında sektördeki kariyerinin başladığını ifade 
etti.

Aliağa Limanlarının
Pazar Payları Yükseliyor
    
Socar Terminal’in Ege Bölgesi’nin en büyük 
entegre limanı olduğunu vurgulayan Appak, 
terminalin özelliklerini detaylı şekilde tanımaları 
için Liman’ın nasıl faaliyete geçtiği, konumu 
ve hacim gelişimi hakkında öğrencilere şu 
bilgileri aktardı: “Socar Terminal, yeni bir 
liman, Aliağa’da faaliyetlerini sürdürüyor. Aliağa 
limanlarının pazardaki payı her yıl yükseliyor. 
Geçtiğimiz yıl bu pay %72 seviyesine yükseldi. 
İzmir Alsancak limanı bölgemizin en eski limanı 
ancak zaman içinde büyüyen gemi boyları ve 
limandaki verimsizliklerden ötürü bölgedeki 
yük tra� ği Aliağa limanları üzerinden gelişerek 
devam etmekte. Aliağa’da büyüyen yük tra� ğine 
hizmet verebilmek için Petlim Limancılık Ticaret 
A.Ş. 2010’da Petkim Limanı’nın geliştirilmesi ve 
“Ege Bölgesi’nin En Büyük Entegre Limanı”nın 

inşası amacıyla kuruldu.  Konteyner terminal 
işletmeciliğinde APM Terminals ile yapılan 
stratejik işbirliği ile limanın ilk fazı 2016 
sonunda  hizmete girdi ve APM Terminalleri 
Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından işletilmeye 
başlandı. Liman’ın ikinci fazı ise 04.07.2018 
tarihinde hizmete  alındı. 2018 sonunda  APM 
Terminalleri Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin %100 
oranındaki payı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 
tarafından devralınarak, limanımız SOCAR 
Terminal olarak hizmet vermeye başladı.”

Liman 1.5 Milyon TEU kapasitesi 
ile Ege Bölgesi’nin en büyük limanı 
konumunda

Hasan Appak, Liman’ın öne çıkan özellikleri, 
limanın lojistik olanakları ve limanda kullanılan 
teknolojiler ile ilgili şu yönde açıklamalarda 
bulundu: “Alsancak Limanı’nın yaklaşık 2 katı 
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kapasiteye  sahip olan terminalimizin kapasitesi 
1.5 milyon  TEU. Alsancak Limanı’nda dra�  limiti 
olduğu için büyük gemiler limana uğramakta 
zorluk çekmekte. 2017’de ve öncesinde TCDD 
Alsancak Limanı, Aliağa limanlarından daha 
fazla iş hacmine sahipti. Aliağa limanlarının 
faaliyete geçmesi ile bölgedeki yük tra� ği İzmir’in 
kuzeyine kaymaya başladı ve limanımızın da 
devreye girmesi ile birlikte Aliağa bölgesi iş 
hacmi olarak Alsancak limanını geride bıraktı. 
Limanımızda şu an 3 adet STS vinci ile hizmet 
vermekteyiz; bu vinçler aynı zamanda dijital 
olarak uzaktan kumanda edilebilme özelliğine de 
sahip. Şu an bu özellikleri kullanmıyoruz, ancak 
gelecekte bu alanda da gelişmeler olacağını 
öngörüyoruz. Terminalimiz 165.000 DWT’lik 
büyük gemileri elleçleme kabiliyetine sahiptir. 
Limanda dünyanın en önde gelen liman işletim 
sistemlerinden NAVIS N4 sistemini kullanıyoruz. 
Otomatik kapı sistemi sayesinde giriş çıkış 
süreleri azalıyor ve gelen tırlar çıkış yaptıktan 
sonra direkt olarak otoyola bağlanabiliyor. 
Limanımız 42 hektar alana, 16 metre derinliğe,  
700 m rıhtım uzunluğuna ve 830 soğutuculu 
konteyner depolama kapasitesine sahip. Çalışan 
sayımız 300’ün üzerinde olup ilerleyen zamanda 
artacak iş hacmi ile 600’ün üzerine çıkmasını 
beklemekteyiz .” 

Yük Tra� ğinde Artış Bekleniyor

Liman’a şu aşamada uğrak yapan en büyük 
gemilerin 8.750 TEU kapasitesinde olduğunu 
belirten Hasan Appak, limana uğrayan hatlar 
hakkında da bilgi verdi. Pandemi sürecinin 
ardından Batı dünyasında tedarik zincirlerinin 
daha yakına alınması konusunda çalışmalar 
olduğunu ve Türkiye’nin Batı coğrafyasına 
yakınlığı ile burada avantajlı olacağını 
belirten Appak, bu anlamda geleceğin parlak 
göründüğünü söyleyerek liman süreçleri 
hakkında da şunları anlattı: “Liman’ın girişinde 

6 ayrı giriş ve her girişte kurulu kantar 
bulunmakta. Dünya Denizcilik Örgütü’nün almış 
olduğu kararlar doğrultusunda, tartılmamış bir 
konteynerin gemiye yüklenmesi mümkün değil 
ve limanımızda da giriş yapan her konteyner 
otomatik kapı sistemimizde kurulu kantarlar 
aracılığı ile tartılır. Limanda standart yük 
hizmetlerine ek olarak CFS sahalarında konteyner 
dolum/boşaltım ve blok mermer stoklama gibi 
hizmetler de sunulmakta. Yine limanda kurulu 
X-ray cihazımız ile konteyner tarama talepleri 
hızlı bir şekilde yerine getirilmekte. İş sağlığı 
ve güvenliği politikalarımız doğrultusunda 
herhangi bir durumda iş akışını durduran 
olayların takibi, yani kayıp zamanlı kaza takibi 
yapılmaktadır. Saatlik olarak hesaplanan vinç 
verimliliğimiz de yıldan yıla artış göstermekte. 
Ortalama araç çevrim süreleri ise son 2 yılda 
28 dakikanın altında gerçekleşti. Bu iyi bir süre 
ve günden güne gelişiyor. Yeşil liman için de 
başvuru sürecinde ilerlemekteyiz.”
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Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Programı 2. sınıf öğrencileri Doç. Dr. Ferah Onat’ın yürüttüğü Halkla 
İlişkilerde Yazım Teknikleri dersi kapsamında 28 Nisan 2022 tarihinde 
instagram fenomeni “gezginkereviz” ve “gezgincoban” ile buluşarak 
tarihi Basmane sokaklarında zaman yolculuğuna çıktılar. Öğrenciler 
hem gezdiler hem de Deniz Saruhanlı ve Mehmet Çoban’ın instagram 
bloglarına içerik üretmelerine bire bir tanık  oldular.

Tar�h�Basmane
sokaklarında zaman yolculuğu 

Son dört yıldır Doç. Dr. 
Ferah Onat’ın derslerine 
konuk olan Deniz 
Saruhanlı, kendisinin 

de gezmekten çok keyif aldığını 
belirttiği İzmir’in en eski ve tarihi 
yapılarının bulunduğu Basmane’de 
öğrenciler ile Basmane Garı’nın 
önünde buluştu. İlk rota, İzmir’in 
en eski sinemalarından biri olan 
Yıldız Sineması olarak belirlendi. 
Saruhanlı, şimdilerde spor 
tesisi olarak kullanılan sinema 
salonunun 1950-1990 yılları 
arasında sinemanın en canlı 
olduğu döneme tanıklık ettiğini 
belirtti. Ardından “Loca memuru 
Yoksa Lütfen Zili Çalınız – Zaman 
İçinde Yıldız Sineması Sergisi” 
adlı sergide Yıldız Sineması içinde 
bulunan parçaların korunarak 
orijinal hallerinin sergilendiği 
Tarihi Bıçakçı Han’ı gezen 

öğrenciler İzmir’in sinema tarihi 
hakkında fikir edindiler.

Serginin ardından Doç. Dr. 
Ferah Onat, Deniz Saruhanlı ve 
öğrencilere katılan bir diğer isim 
‘‘gezgincoban’’ kullanıcı adıyla 
instagrama içerik üreten Mehmet 
Çoban oldu. Basmane’nin yerlisi 
olduğunu ve hala burada yaşadığını 
belirten Çoban, öğrencilere 
Basmane’nin görülmeye değer 
kültürel ve tarihi yapılarını tanıttı. 

17. Yüzyılda inşa edildiği ileri 
sürülen Tarihi Basmane Hamamı, 
100 yılı aşkın tarihiyle Basmane 
Karakolu, 92 yıllık tarihi helvacı 

İlk rota Yıldız 
Sineması

Basmane’nin 
tarih kokan 
yapıları 

İçerik üretmenin 
incelikleri 

Mehmet Helvacıoğulları, 1757 
tarihinde Hatice Hatun tarafından 
yaptırılan Kumrulu Mescid, 1922 
yılında büyük İzmir yangınından 
kurtulan, şimdilerde müze olarak 
kullanılan Rum Ortodoks Kilisesi, 
kilisenin müştemilatında yer alan 
İzmir Basın Müzesi, Türklerin 
Kadifekale’yi 1317’de almaları 
ile başlayan süreçten günümüze 
kalan hatıralardan Emir Sultan 
Türbesi ve Zaviyesi, 19. yüzyıl 
başlarında yapılmış Dönertaş 

Sebili,  19. yüzyılın başında birer 
ev olarak inşa edilmiş Gar, Fuar ve 
Kemeraltı çarşısı sayesinde artan 
konaklama talebi ile 20. Yüzyılda 
otele dönüştürülen konutların 
bulunduğu Oteller Sokağı olmak 
üzere öğrenciler Basmane’nin 
diğer ara sokaklarında da gezdi. 

Halep tatlıları satan tatlıcılar, her 
mevsim her çeşit meyve sebzenin 
bulunduğu manavlar, tarihi 
kahveciler, bakkallar, dönerciler, 
çay bahçelerinin arasındaki 
dükkanlar gezinin diğer dikkat 
çeken noktaları oldu.

Öğrenciler aynı zamanda 
‘’gezginkereviz’’ kullanıcı adıyla 
tanınan Deniz Saruhanlı ve 
“gezgincoban” kullanıcı adıyla 
tanınan Mehmet Çoban’ın gezgin 
blog hesabı olarak kullandıkları 
instagram hesaplarına nasıl 
içerik ürettiklerine şahit oldular. 
Profesyonel makinaları ve 
cep telefonları ile açı, doğru 
zamanlama, renk tonlamaları gibi 
kriterlere özen göstererek çekimler 
yapan ikili, öğrenciler ile de tarihi 
yerlerde fotoğraf ve videolar 
çekip blog hesaplarında paylaşım 

yaptılar. Çoban ve Saruhanlı ile 
birlikte çekimler yapan öğrenciler 
hem yaşadıkları şehirde görülmesi 
gereken tarihi yapıları gezip yeni 
bilgiler edindiler, hem de bu 
anları ölümsüzleştiren fotoğrafl ar 
çekip instagram hesabına içerik 
üretmenin inceliklerine tanıklık 
ettiler. 

Haber: Simge Özyetiş
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Biz de voleybolda milli formayı gururla 
taşıyan sporculardan Voleybol Milli Takımlar 
oyuncusu, Galatasaray HDI Sigorta Erkek 
Voleybol Takımı oyuncusu Muza� er Yönet 
ile voleybol üzerine konuştuk. Muza� er, 
sporun yaşamı üzerindeki etkilerini 
anlattı, voleybol tutkunu gençlere 
tavsiyelerde bulundu.

MİLLİ FORMAYI TAŞIMANIN
TARİF EDİLEMEZ GURURU

Ülkemizde son yıllarda voleybolda tarihi başarılara 
imza atıyoruz. Genç voleybolcularımız azim ve üstün 
gayretleriyle � ledeki bu başarılara yenilerini eklemeye 
devam ediyor.
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Muza� er, bize kendini tanıtır mısın?

Muza� er 1997 yılının Haziran ayında dün-
yaya gelen ve ailesinin de voleybol ilgisiyle 
2006 - 2007 yıllarında voleybol ile tanışıp 
hayatını ve geleceğini bu yönde ilerleten bir 
sporcudur.

Voleybola ne zaman başladın?

Voleybola 2007 yılında Arkas Spor Kulubü 
altyapısında başladım ve yaklaşık olarak 10 
yıl boyunca Arkas Spor forması altında mü-
cadele ettim.

Galatasaray'a transferin nasıl gerçekleşti?

Uzun yıllar Arkas Spor için forma terlettikten 
sonra klubümle karşılıklı anlaşarak 

yollarımızı ayırma kararı 
aldık. Bu süreçte bana 
olan ilgisini menajerim ile 
paylaşan Galatasaray HDI 
Sigorta takımı ile görüşmelerim 
olumlu şekilde ilerledi ve yoluma sarı-kırmızı 
renkler ile devam etme kararı aldım.

Sezon içinde günlük rutinlerin nelerdir?

Sezonda yoğun tempoda çalıştığımız 9 ay var, bu 9 
ayda ha� anın 6 günü antrenman ve diğer günlerde 
maçlarla ilerliyoruz. Antrenman yaptığımız 6 
gün, sabah 08:30’da güne başlıyorum kahvaltı 
yaptıktan sonra günün ilk antrenmanı için Taç 
Spor Tesislerine yola koyuluyorum, 2 saatlik 
antrenman ardından eve gidip ikinci antrenmana 
hazırlanıyorum. Akşamüstü saatlerinde günün 
ikinci antrenmanı için tesislere geçiyorum. 

Voleybol oynayanlara, oynamak 
isteyenlere tavsiyelerin neler?

Her bir spor dalında olduğu gibi 
voleybolda da yetenek bir hayli 
önemli, fakat yetenek sahibi olmak 
iyi bir sporcu olmak için yeterli bir 
faktör değil. İyi bir sporcu olmak 
için rakiplerinden her zaman daha 
çok çalışmalı ve onların bir adım 
önünde olmalısın, hiçbir zaman 
olduğun konumla yetinmemeli ve 
her zaman daha iyisi için mücadele 
etmelisin.

Son olarak, 5 yıl sonra kendini nerede 
görüyorsun?

Bir sakatlık söz konusu olmadığı süre-
ce yaptığım işi layığıyla yerine getirip 
sahalardan ayrılmamayı ve başarı 
edinmeyi alışkanlık haline getiren bir 
sporcu olmayı hede� iyorum.

Sosyal hayatına vakit ayırabiliyor musun?

Yoğun olduğumuz dönemde sosyal hayatı-
mız biraz geri planda kalıyor, fakat sezon so-
nunda diğer sezona hazırlanmak için belirli 
bir süre boş vaktimiz oluyor. Bu dönemde 
kendime ve çevremdekilere vakit ayırabiliyo-
rum. 

Voleybola olan tutkun nereden geliyor?

Annem çocukluğunda voleybol oynayıp 
sonrasında bırakmış, daha sonra voleybol 
antrenörlüğü kariyerinin başlamasıyla birlik-
te benim de voleybol tutkum bu zamanlarda 
başladı. Aileden gelen bir tutku olduğunu 
söyleyebilirim. Ayrıca kazanmanın verdiği 
mutluluk ve hırs duygusu beni motive eden 
diğer etkenlerden.

Kariyerinde yaşadığın en büyük zorluk 
neydi?

Her bir sporcu gibi benim de kariyerimde 
sakatlık yaşadığım dönemler oldu. Sakatlık 
bizi her zaman geriye doğru götüren, geliş-
memizi engelleyen ve sahadan uzak tutan bir 
durum, bu yüzden sahadan uzak kaldığım 
dönemleri yaşadığım en büyük zorluk olarak 
niteleyebilirim. 

Milli formayı taşımak sana ne hissettiriyor?

Türk bayrağını göğsünde taşımak tarif edile-
mez ve bir o kadar da güzel bir his, Türkiye 
Milli Takımı adına çıktığım her maçta ayrı 
bir mücadele sarf ederek kendimi ve ülkemi 
en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum.

En büyük destekçin kim?

Her zaman yanımda olan ailem ve sevdikle-
rim, her ne kadar fiziksel bir spor yapsak da 
psikoloji spor için çok önemli bir etken. Bu 
yüzden moral olarak düştüğüm, tek başıma 
kaldığım zamanlarda yanımda olan sevdikle-
rim sayesinde mücadeleye devam edebiliyo-
rum.



Biz de voleybolda milli formayı gururla 
taşıyan sporculardan Voleybol Milli Takımlar 
oyuncusu, Galatasaray HDI Sigorta Erkek 
Voleybol Takımı oyuncusu Muza� er Yönet 
ile voleybol üzerine konuştuk. Muza� er, 
sporun yaşamı üzerindeki etkilerini 
anlattı, voleybol tutkunu gençlere 
tavsiyelerde bulundu.

MİLLİ FORMAYI TAŞIMANIN
TARİF EDİLEMEZ GURURU

Ülkemizde son yıllarda voleybolda tarihi başarılara 
imza atıyoruz. Genç voleybolcularımız azim ve üstün 
gayretleriyle � ledeki bu başarılara yenilerini eklemeye 
devam ediyor.
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Muza� er, bize kendini tanıtır mısın?

Muza� er 1997 yılının Haziran ayında dün-
yaya gelen ve ailesinin de voleybol ilgisiyle 
2006 - 2007 yıllarında voleybol ile tanışıp 
hayatını ve geleceğini bu yönde ilerleten bir 
sporcudur.

Voleybola ne zaman başladın?

Voleybola 2007 yılında Arkas Spor Kulubü 
altyapısında başladım ve yaklaşık olarak 10 
yıl boyunca Arkas Spor forması altında mü-
cadele ettim.

Galatasaray'a transferin nasıl gerçekleşti?

Uzun yıllar Arkas Spor için forma terlettikten 
sonra klubümle karşılıklı anlaşarak 

yollarımızı ayırma kararı 
aldık. Bu süreçte bana 
olan ilgisini menajerim ile 
paylaşan Galatasaray HDI 
Sigorta takımı ile görüşmelerim 
olumlu şekilde ilerledi ve yoluma sarı-kırmızı 
renkler ile devam etme kararı aldım.

Sezon içinde günlük rutinlerin nelerdir?

Sezonda yoğun tempoda çalıştığımız 9 ay var, bu 9 
ayda ha� anın 6 günü antrenman ve diğer günlerde 
maçlarla ilerliyoruz. Antrenman yaptığımız 6 
gün, sabah 08:30’da güne başlıyorum kahvaltı 
yaptıktan sonra günün ilk antrenmanı için Taç 
Spor Tesislerine yola koyuluyorum, 2 saatlik 
antrenman ardından eve gidip ikinci antrenmana 
hazırlanıyorum. Akşamüstü saatlerinde günün 
ikinci antrenmanı için tesislere geçiyorum. 

Voleybol oynayanlara, oynamak 
isteyenlere tavsiyelerin neler?

Her bir spor dalında olduğu gibi 
voleybolda da yetenek bir hayli 
önemli, fakat yetenek sahibi olmak 
iyi bir sporcu olmak için yeterli bir 
faktör değil. İyi bir sporcu olmak 
için rakiplerinden her zaman daha 
çok çalışmalı ve onların bir adım 
önünde olmalısın, hiçbir zaman 
olduğun konumla yetinmemeli ve 
her zaman daha iyisi için mücadele 
etmelisin.

Son olarak, 5 yıl sonra kendini nerede 
görüyorsun?

Bir sakatlık söz konusu olmadığı süre-
ce yaptığım işi layığıyla yerine getirip 
sahalardan ayrılmamayı ve başarı 
edinmeyi alışkanlık haline getiren bir 
sporcu olmayı hede� iyorum.

Sosyal hayatına vakit ayırabiliyor musun?

Yoğun olduğumuz dönemde sosyal hayatı-
mız biraz geri planda kalıyor, fakat sezon so-
nunda diğer sezona hazırlanmak için belirli 
bir süre boş vaktimiz oluyor. Bu dönemde 
kendime ve çevremdekilere vakit ayırabiliyo-
rum. 

Voleybola olan tutkun nereden geliyor?

Annem çocukluğunda voleybol oynayıp 
sonrasında bırakmış, daha sonra voleybol 
antrenörlüğü kariyerinin başlamasıyla birlik-
te benim de voleybol tutkum bu zamanlarda 
başladı. Aileden gelen bir tutku olduğunu 
söyleyebilirim. Ayrıca kazanmanın verdiği 
mutluluk ve hırs duygusu beni motive eden 
diğer etkenlerden.

Kariyerinde yaşadığın en büyük zorluk 
neydi?

Her bir sporcu gibi benim de kariyerimde 
sakatlık yaşadığım dönemler oldu. Sakatlık 
bizi her zaman geriye doğru götüren, geliş-
memizi engelleyen ve sahadan uzak tutan bir 
durum, bu yüzden sahadan uzak kaldığım 
dönemleri yaşadığım en büyük zorluk olarak 
niteleyebilirim. 

Milli formayı taşımak sana ne hissettiriyor?

Türk bayrağını göğsünde taşımak tarif edile-
mez ve bir o kadar da güzel bir his, Türkiye 
Milli Takımı adına çıktığım her maçta ayrı 
bir mücadele sarf ederek kendimi ve ülkemi 
en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum.

En büyük destekçin kim?

Her zaman yanımda olan ailem ve sevdikle-
rim, her ne kadar fiziksel bir spor yapsak da 
psikoloji spor için çok önemli bir etken. Bu 
yüzden moral olarak düştüğüm, tek başıma 
kaldığım zamanlarda yanımda olan sevdikle-
rim sayesinde mücadeleye devam edebiliyo-
rum.
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ALMANYA MERKEZLİ “SAUERESSIG GROUP” 
GRAFİK TASARIM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ
Baskı öncesi hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Matthews International Corporation SGK’nın bir parçası 
olan Saueressig Group’un yetkilileri, 17 Mart 2022 tarihinde Yaşar Üniversitesi MYO Tasarım Bölümü Grafik 
Tasarım Programı öğrencilerine sektörü ve yaptıkları işin inceliklerini anlattı. Etkinlikte öğrenciler, � exible 
baskıda renkyönetimini öğrenmeleri için finger print baskı örnekleri ve çeşitli baskı çalışmalarını inceleme 
olanağı buldu.

PROGRAM ÖĞRENCİLERİNE 
STAJ VE İŞ İMKANI
Saueresssig Group’tan İletişim Sorumlusu Mine 
Taneri,Baskı öncesi - Pre Press Müdürü Deniz Yatar, 
Ekip Lideri - Renk Yönetim Uzmanı Uğur Saçar ve 
Reprodüksiyon Sorumlusu Ayşe Deniz Çetin’in katıldığı 
etkinlikte ambalajlama ve mühendislik alanında, yüzeyler, 
silindirler, doğru ürün tasarımı ve renklendirme hakkında 
öğrencilere detaylı bilgiler aktarıldı. 

13 üretim tesisi ile güçlü bir ağa sahip olan ve çeşitli 
sektörlerden önemli markalar ile çalışan şirketin 
yetkilileri, sunumlarında Meslek Yüksekokulları’nın 
ilgili Programlarıyla yaptıkları işbirliklerini çok 
önemsediklerini, bu işbirliğindeki amaçlarının öğrencilere 
kariyer yolculuğunda ışık tutabilmek olduğunu dile 
getirdi. Uzmanlar, bu alanda ilerlemek isteyenler için 
staj ve iş olanağı da sağlamak istediklerini söyleyerek 
işbirliğinde bulunmaktan mutluluk duyacaklarını 
vurguladı.

STAJYERLİKTEN UZMANLIĞA
Yaşar Üniversitesi MYO Grafik TasarımProgramı mezunu Ayşe Deniz Çetin konuşmasında, üç yıl önce 
Saueressig Group’a stajyer olarak başladığını, şimdi ise Reprdüksiyon sorumlusu olduğunu ifade etti. İş 
hayatından ve mesleğin inceliklerinden söz eden Çetin, yapılan işe inanıldığında başarılamayacak hiçbir şey 
olmadığını vurguladı.
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STAJYERLİKTEN UZMANLIĞA
Yaşar Üniversitesi MYO Grafik TasarımProgramı mezunu Ayşe Deniz Çetin konuşmasında, üç yıl önce 
Saueressig Group’a stajyer olarak başladığını, şimdi ise Reprdüksiyon sorumlusu olduğunu ifade etti. İş 
hayatından ve mesleğin inceliklerinden söz eden Çetin, yapılan işe inanıldığında başarılamayacak hiçbir şey 
olmadığını vurguladı.

H
ab

er
: D

oğ
uk

an
 Ş

en
Ta

sa
rı

m
: Y

aş
ar

 C
an

 Ö
ne

n



30

TÜRK DJ GRUBU 
DÜNYANIN 
HER YERİNDE 
COŞTURUYOR 

Türkiye’nin önde gelen DJ gruplarından Derun, 
son yurt dışı turnesini Katar’a yaptı. Bugüne 
kadar Miami, Berlin, Paris gibi yurtdışında pek çok 
şehirde sahne alan Derun DJ grubundan Yaman 
Saatçioğlu, DJ’ lik üzerine sorularımızı cevapladı. 



31Derun kimdir?

Derun, Mert Eser ve Yaman 
Saatçioğlu tarafından kurulan 
Türk DJ grubudur. 

“Yedikule”, yurt dışında çok tutuldu

Yurt dışında keşfedilmeniz 
nasıl oldu?

Biz İstanbul’da Derun’u kurduktan 
sonra ilk çıkardığımız parçamız 

“Yedikule” dünyada belli başlı 
sitelerde çok sevildi ve tutuldu. Bu 
parça sayesinde bizimle iletişime 
geçtiler ve ondan sonrası çorap 
söküğü gibi geldi.

Yurt dışında ilk sahnenizi 
nerede aldınız?

İlk yurtdışı sahnemiz, Miami’deydi. 
Tabii ki çok heyecanlıydık çünkü 
ülkemizden yurtdışında sahne 
alan bir DJ grubu çıkması çok 

gurur vericiydi. Bu grubun bizim 
grubumuz olması ise tarif edilemez 
bir mutluluk veriyordu.

DJ, prodüktör de olmalı

 Sizin gibi bu mesleği yapıp 
ileride yurtdışında sahne 
almak isteyen gençlere ilk 
tavsiyeniz nedir?

Eğer bu mesleği yapıyorsanız 
kesinlikle DJ’liğin yanında 
prodüktörlük yapmanız gerekiyor. 
Size bu meslekte başarılı olmak 
için gereken tek şey, iyi bir müzik 
prodüksiyonu bilgisi belki biraz da 
şans.

Türk olmanız yurtdışında 
sahne alırken zorluk 
yaratıyor mu?

Maalesef dünyada Türkler için 
böyle bir algı var, fakat bizim 
için hiçbir sorun olmuyor. 
Aksine Avrupa ve Amerika’daki 
dinleyicilere Anadolu’dan gelen 
müzik grupları çok cazip geliyor, 

bizim şarkılarımızda kullandığımız 
seslere aşina değiller ve bunları 
duymak istiyorlar. Anadolu 
esintisini ve enstrümanlarımızın 
sesini çok seviyorlar, Dubai gibi 
diğer yurtdışı ülkelerinde de büyük 
ilgi görüyoruz, bu konuda şanslı 
olduğumuzu düşünüyorum.

Beraber çalışmak, bir grup 
olmak zor olmuyor mu? 

Ne kadar iyi anlaşsanız da sürekli 
beraber çalışmak ayrı bir olay.

Anlaşamadığımız noktalar oluyor 
elbette, fakat eninde sonunda 
hep aynı şeyi istediğimizi fark 
ediyoruz ve anlaşmanın bir 
yolunu buluyoruz. Bu konuda 
da diğer gruplardan daha şanslı 
olduğumuzu düşünüyorum, 
sanırım aradaki yaş farkı bu işi 
kolaylaştırıyor. Mert ile ne kadar 
yakın olsak da o benden altı yaş 
büyük, bu yüzden aramızda hep 
bir abi kardeş ilişkisi var.

Röportaj: Egemen Karagöz
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Sektörün talep ettiği çalışan 
niteliklerini öğreniyorlar
Mezun olmalarına çok az kalan öğrenciler “Mezun 
olunca ne yapacağım?”, “DGS sınavı ile lisans 
programlarına geçiş yapmalı mıyım?”, “İş başvurusu 
yapsam mülakatlarda ne gibi sorular ile karşılaşırım?” 
sorularına yanıt arıyor.  Genç üniversitelilerin ders 
kapsamında eğitimini aldıkları alanın deneyimli 
meslek insanları ile bir araya gelmeleri, gelecek 
kariyerlerini şekillendirmelerine yardım ediyor. 
Uzmanlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunma 
olanağı, mesleki yönelimlerine karar vermelerinde ışık 
tutuyor. 14 ders haft ası boyunca hem farklı uzmanlar 
deneyim ve tavsiyelerini öğrencilerle paylaşıyor, hem 
de mezuniyeti yakın olan öğrenciler hakkında bilgi 
sahibi olup, personel ve stajyer arayışları ile ilgili bilgi 
veriyor.

Lojistik sektörünün uzmanlarıyla 
buluşuyorlar 
Bu buluşmalar kapsamında ilk olarak Yaşar 
Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü 
Dr. Senem Yılmaz “Geleceğine Yön Ver” isimli 
seminer ile Lojistik Programı’nın konuğu oldu. Diğer 
buluşmalarda, çevrimiçi bağlantılarla uzak noktalarda 
bulunan profesyoneller ile öğrenciler tanışma 
olanağı da buldu. Baran Global Lojistik İş Geliştirme 
Yöneticisi  Birkan Akbaş’tan “Tedarik Zinciri” ve 
Uçak Tekstil’den Cansu Çetin ile “İhracat Süreçleri” 
konuları, Ekol Lojistik Ege Bölge Yöneticisi Ece Nur 
Engin ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Kerem Erzen’ 
den lojistik alanında açılan iş başvuruları için aranan 

kriterler konuşuldu. JMS Uluslararası Taşımacılık 
Organizasyon Ticaret A.Ş şirket ortağı Jale Yılmaz, 
BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği’nden 
Gümrük Müşaviri Barış Uyanık, Loji TV Kurucusu 
Recep Koca, Avi Lojistik  İzmir dağıtım merkezi 
kıdemli uzman Oğuz Kaan Güler ve Origin Lojstik Ege 
Bölge Yöneticisi Tansel Ejder ile Program öğrencileri 
bir araya gelip sektörü yakında tanıdı.                    

Haber: Haber Merkezi  

GENÇ LOJİSTİKÇİLER 
SEKTÖRE HAZIRLANIYOR
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı, 
lojistik sektöründe tecrübeli profesyonelleri iş hayatına 
atılmaya hazırlanan son dönem öğrencileri ile buluşturuyor.
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Mimari Restorasyon Programı Mezunundan DGS Semineri 

Yaşar Üniversitesi, MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Pro-
gramı, “Dikey Geçiş Sınavı” hakkında söyleşi düzenledi. Öğrencilerin DGS ile devam 
edebilecekleri dört yıllık lisans bölümleri hakkında bilgi verme amacıyla düzenlenen 
söyleşide Program mezunu Aysel Çetin, genç meslektaşlarını DGS sınavı ve Mimarlık 
Fakültesi’ne geçiş hakkında aydınlattı.

DGS’nin Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim 
ön lisans programlarından mezun olan başarılı 
öğrencilerin eğitimlerine dört yıllık bir lisans 
bölümünde devam etmesini mümkün kılan bir 
sınav olduğunu belirten Aysel Çetin, konuşmasın-
da Mimarlık ve İç Mimarlık lisans geçiş program-
larını anlattı. Çetin, Mimarlık ve İç Mimarlık lisans 
programları için devlet ve vakıf üniversitelerinin 
mimarlık ve iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre 
tasarımı bölümlerinin taban puanlarını öğrenciler-
le paylaştı.

Aysel Çetin, Mimarlık ve İç Mimarlık lisans 
bölümlerinde derslerin işleyişinden,  AKTS 
(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve intibak sis-
temi hakkında da bilgi aktardı. Ders işleyişinde 
çizimler için hangi programların kullandığını 
anlatan Çetin, daha kısa sürede mezun olmak 
isteyenler için “Bizim tasarım dediğimiz, asıl 
projeyi, tasarım sürecini öğrendiğimiz ders sekiz 
adet ve hepsi ön koşullu olduğu için önceden 
bitirmemiz mümkün olmuyor” bilgisini verdi. 
Yaşar Üniversitesi’nin verdiği burslardan da 
bahseden Aysel Çetin, DGS’ye girip Yaşar 
Üniversitesi lisans programına kayıt olmaya hak 
kazananlara, belirli bir not ortalamasına göre 
Üniversite’nin burs vereceği bilgisini paylaştı.
DGS sınavının hangi konulardan oluştuğunu an-
latan Aysel Çetin, sınava nasıl çalışılması gerek-
tiğini, yapamadığı sorularla nasıl başa çıktığını, 
başarılı olmak için denemelerin nasıl çözülmesi 
ve tekrar programları yapılması gerektiğini 
vurguladı. Seminer, katılımcıların sorularının 
yanıtlanmasının ardından son buldu.

DGS nedir? Geçiş Yaptınız, Ya Sonra?

Haber: Serenay Akar
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   Farklı kültürleri yüzyıllar boyunca içinde barındıran 
İzmir, bugün de bu kültürlerin oluşturduğu zenginliğin 
mirasını hem kendi halkıyla hem de ziyaretçileri ile 
paylaşıyor, Tarihi Asansör de bu kültürel miraslara en 
güzel örneklerden biri. Ünlü sanatçı Dario Moreno’nun 
da yaşadığı ve sanatçının adıyla anılan sokakta bulu-
nan Asansör’ ün hikayesi, kentin zengin kültürü içinde 
önemli yeri olan bir Musevi ailesiyle başlıyor.

   Mithatpaşa Caddesi ve Nihat Bey Caddesi arasındaki 
50 metre yükselti farkı nedeni ile iki caddeyi 
merdivenlerle birbirine bağlama esasına dayalı Tari-
hi Asansör, Musevi işadamı “Nesim Levi”  tarafından 
1907 yılında yaptırılmıştır. Bugünkü adları ile iki cadde, 
geçmişte ise sahil boyu ile Halil Rıfat Paşa semti, ken-
tin gelişim sürecinde geçmişten gelen fiziksel özellikler 
nedeni ile birbirinden ayrılmıştı. Bu ayrılığın 
giderilmesi ve ulaşım için yapılan merdivenlere İzmir 
halkı Karataş Merdivenleri adını takmıştı. Tarihin de-
rinliklerinden gelen taş ocağı kullanımının temel neden 
olarak görüldüğü bu ayrılığın giderilmesi için yapılan 
tam 155 basamaklı merdivenlerin diğer bir adı, merdi-
venlerin başladığı noktada oturan ailenin adı ile aynıydı.

TÜRKİYE’DE TEK,
DÜNYADA SAYILI BİR ÖRNEK:

Tarih Asansö

    QR kodu, akıllı cihazınız ile okutarak, Tarihi 
Asansör’ün 3 boyutlu modelini, artırılmış gerçeklik 
teknolojisi ile deneyimleyebilirsiniz.



DEVİDAS MERDİVENLERİ

Merdivenlerin “Devidas” mer-
diveni olarak anılmasına ışık 
tutan anektod’a göre, Devidas 
ailesinin büyüğü bir gün merdi-
venlerden düşerek ayağını kırar. 
Merdivenlerin indiği noktada 
ise yine bir başka Musevi, Nesim 
Levi oturmaktadır. Nesim Levi, 
bu olayın akabinde buraya bir 
asansör yapmayı planlar ve 
girişimlerine başladıktan bir 
süre sonra 1907’de inşaat ta-
mamlanır. Artık iki semt ko-
laylıkla gidip gelinebilen bir 
durumdadır.

Aralarında 58 metre yükseklik, 
155 basamak fark olan sahil 
boyu ve Halil Rıfat Paşa semt-
leri artık asansörün işlemesiyle 
rahata kavuşur. Asansör’ den 
elde edilen gelir de, bölgedeki 
Musevi hastanesi için kullanı-
lır. 1942 yılında el değiştiren 
Asansör, bu tarihten sonra özel 
işletmecilerin elinde çalıştırılır. 
Bir süre bu şekilde devam eden 
işletme bazı nedenlerle kapanır.

1980 sonrası siyasi döneme 
damgasını vuran Anavatan Par-
tisi zamanında belediye başkanı 
seçilen Dr. Burhan Özfatura, 
asansörün belediye geçişini 
sağlar. 1985 ve 1993 restoras-
yonları ve Dario Moreno sokağı 
düzenlemesiyle bugünkü halini 
alan Tarihi Asansör, bugün hem 
iki caddeyi birbirine bağlama 
işlevini korumakta hem de seyir 
terası vasfıyla İzmir’in benzersiz 
manzarasını halka ve turistlere 
sunmaktadır.

Tarihi Asansör, ha� anın her günü 08.00 ile 
00.00 arası ziyaret edilebilir. Turgut Reis, 
Şehit Nihatbey Caddesi’nde yer alan Asan-
sör’e en yakın toplu ulaşım noktaları arasın-
da Konak Vapur İskelesi ve Konak Metro 
İstasyonu yer alıyor. Konak
Meydanı’ndan taksiye binerek trafik 
yoğunluğuna göre en fazla 10 dakikalık bir 
sürede ulaşım mümkün. Konak’tan yak-
laşık 2 km uzaklıkta olan bu tarihi yapıya, 
sahilden keyi� i bir yürüyüşle 20 dakikada 
ulaşılabilir. 

NASIL GİDİLİR?
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EFES’ te 
milattan önce 
8000’e ziyaret
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan, tarihi 10 
bin yıl öncesine dayanan Efes Antik Kenti 
günümüzde yerli ve yabancı yüzbinlerce 
turiste ev sahipliği yapıyor. Pandemi öncesi 
2020 yılında antik kenti ziyaret edenlerin 
sayısı 2 milyona yaklaştı. Efes’in tarihi ve 
önemi hakkında Arkeolog Esra Bideci Türk 
sorularımızı yanıtladı.

Efes’in tarihini kısaca anlatabilir 
misiniz?

M.Ö. 8000’li yıllara dayanan bir tarih 

Efesin tarihi oldukça eskiye dayanıyor, ilk 
olarak yerleşimin Çukuriçi höyükte baş-
ladığı biliniyor. Ama bundan öncesinde 
de geçici köy yerleşimlerinin varlığından 
söz ediliyor. MÖ 8.000’lere kadar tarihi 
gidiyor ve buluntular bunun neredeyse o 
yıllara kadar dayandığını gösteriyor. 

Efes ilk olarak Ayasuluk kalesinde gördü-
ğünüz Ayasuluk tepesinin üzerine kuru-
luyor. Nikel dönemi sonrasında Artemis 
tapınağının etrafına taşınıyor. Kent son-
rasında, bugün gezilen Panayır Dağı ile 
Bülbül Dağı arasındaki vadiye yerleşiyor. 
Topografik yapısına ve o dönemin şartla-
rına göre üç ayrı yerde varlığını sürdürü-
yor. Sonrasında tekrar Ayasuluk tepesine 
geri dönüyor. Yani kesintisiz devam edip 
son bulan bir yerleşim yapısından ziyade 
yer değiştiren bir kent yapısı görüyoruz. 
Ayasuluk tepesinde başlayan yani Hitit ve 
Nikel dönemine denk düşen kent yerleşi-
minden sonra halk Artemis tapınağının 
etrafında konumlanıyor.

Zorla göç
Halk, M.Ö 5. yüzyılda klasik dönemlerde tapınağın etrafına 

yerleşiyor. Ama Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlarla 
bataklık oluşması ve yaşamın orada elverişli hale gelmemesi, 
su problemi gibi nedenlerle bugünkü Efes’e yerleşmek duru-

munda kalıyorlar. 

İlk başta kutsal bir tapınağın etrafında olan insanlar bir anda 
orayı  bırakıp gitmek istemiyorlar. Ama o dönemki yönetici-
ler su kanallarını da kapatarak halkı oraya yerleşmeye teşvik 

ediyor ve zorluyor.  Sonra, Helenistik ve Roma döneminde 
bugün de kalıntılarını gördüğümüz kentte yaşam devam 

ediyor. Tabii ki o dönemde Efes çok önemli bir antik liman 
kenti. Hem ticari konum hem politik konumu hem topogra-

fik yapısı nedeniyle oldukça gelişmiş.

Lidyalılar ve Araplar saldırdı
Ancak ne zaman ki Lidyalıların, Arapların saldırıları 

başlıyor, kent savunmaya elverişsiz hale geliyor. Siyasi 
nedenlerin de etkisiyle kent savunma amaçlı küçülmeye 

başlıyor. 

    QR kodu, akıllı cihazınız ile
okutarak, Efes Kütüphanesi’nin
3 boyutlu modelini, artırılmış
gerçeklik teknolojisi ile
deneyimleyebilirsiniz.



EFES’ te 
milattan önce 
8000’e ziyaret
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan, tarihi 10 
bin yıl öncesine dayanan Efes Antik Kenti 
günümüzde yerli ve yabancı yüzbinlerce 
turiste ev sahipliği yapıyor. Pandemi öncesi 
2020 yılında antik kenti ziyaret edenlerin 
sayısı 2 milyona yaklaştı. Efes’in tarihi ve 
önemi hakkında Arkeolog Esra Bideci Türk 
sorularımızı yanıtladı.

Efes’in tarihini kısaca anlatabilir 
misiniz?

M.Ö. 8000’li yıllara dayanan bir tarih 

Efesin tarihi oldukça eskiye dayanıyor, ilk 
olarak yerleşimin Çukuriçi höyükte baş-
ladığı biliniyor. Ama bundan öncesinde 
de geçici köy yerleşimlerinin varlığından 
söz ediliyor. MÖ 8.000’lere kadar tarihi 
gidiyor ve buluntular bunun neredeyse o 
yıllara kadar dayandığını gösteriyor. 

Efes ilk olarak Ayasuluk kalesinde gördü-
ğünüz Ayasuluk tepesinin üzerine kuru-
luyor. Nikel dönemi sonrasında Artemis 
tapınağının etrafına taşınıyor. Kent son-
rasında, bugün gezilen Panayır Dağı ile 
Bülbül Dağı arasındaki vadiye yerleşiyor. 
Topografik yapısına ve o dönemin şartla-
rına göre üç ayrı yerde varlığını sürdürü-
yor. Sonrasında tekrar Ayasuluk tepesine 
geri dönüyor. Yani kesintisiz devam edip 
son bulan bir yerleşim yapısından ziyade 
yer değiştiren bir kent yapısı görüyoruz. 
Ayasuluk tepesinde başlayan yani Hitit ve 
Nikel dönemine denk düşen kent yerleşi-
minden sonra halk Artemis tapınağının 
etrafında konumlanıyor.

Zorla göç
Halk, M.Ö 5. yüzyılda klasik dönemlerde tapınağın etrafına 

yerleşiyor. Ama Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlarla 
bataklık oluşması ve yaşamın orada elverişli hale gelmemesi, 
su problemi gibi nedenlerle bugünkü Efes’e yerleşmek duru-

munda kalıyorlar. 

İlk başta kutsal bir tapınağın etrafında olan insanlar bir anda 
orayı  bırakıp gitmek istemiyorlar. Ama o dönemki yönetici-
ler su kanallarını da kapatarak halkı oraya yerleşmeye teşvik 

ediyor ve zorluyor.  Sonra, Helenistik ve Roma döneminde 
bugün de kalıntılarını gördüğümüz kentte yaşam devam 

ediyor. Tabii ki o dönemde Efes çok önemli bir antik liman 
kenti. Hem ticari konum hem politik konumu hem topogra-

fik yapısı nedeniyle oldukça gelişmiş.

Lidyalılar ve Araplar saldırdı
Ancak ne zaman ki Lidyalıların, Arapların saldırıları 

başlıyor, kent savunmaya elverişsiz hale geliyor. Siyasi 
nedenlerin de etkisiyle kent savunma amaçlı küçülmeye 

başlıyor. 

    QR kodu, akıllı cihazınız ile
okutarak, Efes Kütüphanesi’nin
3 boyutlu modelini, artırılmış
gerçeklik teknolojisi ile
deneyimleyebilirsiniz.

Bizans döneminde küçülmenin sınırlarının 
izlerini sur duvarlarından görüyoruz. Daha 
sonra tektonik hareketler ve depremler birkaç 
kez yıkıma neden oluyor. Daha sonra Kent, He-
lenistik Roma dönemindeki yerleşim yerinden 
ayrılarak tekrar Ayasuluk tepesine dönüyor. 
Orada da Türk dönemine kadar varlığını sür-
dürüyor. Efes için şunu da söylemeden geçme-
yelim, Helenistik plan ızgara plan sistemine 
göre kurulmuş, planlı şehircilik anlayışı olan, 
altyapı sisteminin de gelişmiş olduğu bir kent.

Efes’in yüzde kaçlık kısmı ortaya 
çıkarıldı?

Efesin %25’i, %30’u kazılarla açığa çıkartılmış 
durumda. Ama geri kalan kısmında da yeral-
tında ne olduğu, jeofizik yöntemlerle ölçülüyor. 
Biz şu anda Efes’in birçok yapısının nerede var 
olduğunu, sınırlarının nereye kadar olduğunu 
az çok bilebiliyoruz. Toprağın üstünde olduğu 
kadar toprağın altında olan yapılar da mevcut. 
Bu anlamda jeofizik yöntemleri bize yardımcı 
oluyor.

2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 
nedir?
Ziyaretçi sayılarının şöyle bir tablosunu 
verebiliriz:
655.324 EFES, 66.273, Yamaçevler, 75.000 
Müze, 66.513 St. Jean olmak üzere toplam 
874.620 ziyaretçi.

Ziyaretçi sayısında artış var mı?

Aslında bu çok değişkenlik gösteriyor. Bir-
kaç yıl öncesinde ziyaretçi sayımız oldukça 
yoğundu. Efes’e her zaman yoğun bir ilgi var 
özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısı artıyor. 
Tabii, pandemi sürecinin de etkisiyle ziyaretçi 
sayısı azalmıştı ama son yılda etkisi azaldığında 
bizim ziyaretçi sayımızda da artış oldu.

Efes’e giriş ücreti hakkında da bilgi 
verir misiniz?

Efes:120 TL, Yamaçevler: 55TL, Normal Müze-
kart: 60TL, Öğrenci Müzekart: 30TL.

Arkeolog Esra Bideci Türk ile röportaj yapan Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım öğrencisi Gülin Çalışkan.  

Röportaj: Gülin Çalışkan
Tasarım: Serra Karadanışman

Kağan Tok, Onur İmre,Burhanettin Kocamaz 
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Bankacılık ve Sigortacılık 
Öğrencilerine A’dan Z’ye Sigortacılık
MYO, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri, Sigorta İşlem ve Teknikleri 
dersi ile BES, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar dersleri kapsamında, dersin yürütücüsü 
Dr. Öğretim Görevlisi Oya Turhaner öncülüğünde teknik gezilere katıldı, derse 
konuk olan sektör temsilcileri aracılığıyla sektörü yakından tanıdı.

Acente Olmak İçin Deneyim Şart

Sigortacılık İşlem ve Teknikleri dersine konuk olan 
uzmanlar sigorta sektörünü, sigorta acenteleri, 
sigorta eksperliği konularını ele aldı. Anadolu Sigorta 

Bölge Müdürü Mustafa Alperdem; sigorta sektöründeki 
gelişmeleri, pandemi sonrası sigortacılık ve gelecekte 
dijitalleşme ile sigortacılık vizyonunu aktardı.
 
HDI Sigorta Ege-Akdeniz Grup Müdürü Uğur Atilla, sigorta 
şirketlerinin ve acentelerin sektörü nasıl etkilediğini ele 
alan konuşmasında, acente olmayı hede� eyen öğrencilerin 
deneyim kazanmaları ve portföy oluşturmalarını önerdi.



Sigorta Eksperi Müge Aksu Kandemir, sigorta eksperlerinin sektörde üstlendiği görev çeşitlerini, sigorta 
eksperlerinin sektördeki yerini ve yaşadıkları zorlukları aktardı. Hasarı takiben bir eksperin dosya kabulü, 
ekspertiz ve dosyayı tamamlama süreçlerini detaylandırdı.

Ege Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ersoy Kocamanoğlu, öğrencilere mesleğe başlamak için acente yanında 
portföy oluşturmalarının ve kendi iş yapış modellerinin bulunmasının öneminden söz etti. Kocamanoğlu;  
öğrencilerin gelecek beklentisinin gelir odaklı olmaması ve mesai saati kavramının unutulması gerektiğini, 
acente adayı olarak uzmanlaşacak alan bulunmasının önemini dile getirdi.

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Acenteler ve Brokerler Müdürü Özlem Barış, Bireysel Emeklilik Sisteminin 
genel olarak işleyişi ve uygulamaları, birikimlere uygulanan kesintilerin zamanlaması ve miktarı hakkında bilgi 
aktardı. Hayat sigorta poliçelerinin ferdi kaza poliçelerinin teminatlarına göre avantajlarını, kanuni mirasçılara 
aktarılması gerektiği zaman banka hesabındaki birikimlere kıyasla vergi avantajını anlatan Barış;  BES, Hayat 
Sigortaları ve Ferdi Kaza Poliçelerinin komisyon getirilerini karşılaştırmalı olarak aktardı.



Yangın Poliçeleri, Sigortacılığın Lokomoti� 

Yangın Sigortaları konulu söyleşide, Ege EA 
Sigorta Acentesi kurucusu ve yöneticisi 
Süleyman Uçan, sigortalının güvenilir, 

ulaşılabilir, temsilci ile uygun maliyette en geniş 
teminatı aradığını; sigorta şirketinin tercih edilen 
şirket olmayı hede� erken standart poliçe satılmasını, 
minimum hasar riski olan poliçelerin olmasını ve 
maksimum kar ile standartlaşma hede� ediğini belirtti. 
Uçan, yangın poliçelerinin sigortacılığın lokomoti�  
olduğunu ifade ederken riskin iyi tahlil edilmesi, ek 
teminat ve ilave teminatların mevcut koşullara göre 
önerilmesi gerektiğini belirtti.

Fiba Sigorta Acentesi Global Sigorta ortaklarından 
Tahsin Çakıroğlu, BES ve Hayat sigortasında acente 
sistemi hakkında bilgi verdi, sigorta poliçesi pazarlama 
ve satışında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. 
Derste gerçekleştirilen örnek olay çalışmasında 
müşterilerle iletişimde doğrular ve yanlışlar üzerinde 
duruldu.

Mapfre Sigorta Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü 
Miray Ersoy, acente ve brokerlerin sigorta şirketleri 
ile olan ilişkilerinden söz etti. Howden ACP Sigorta 
ve Reasürans Brokerliği Bölge Müdürü Yahya Savaş 
brokerlik hakkında detaylı bilgiler aktardı.

BES, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar dersi kapsamında 
gerçekleştirilen söyleşide Anadolu Sigorta Acentesi 
Canan Evren; gelecek ve geçmişte krizlerden 
etkilenmeyen tek sektör olarak sigortacılığı tanımlarken 
işin mutfağında çalışıp azimli olunması ve acente 
olarak primlerden oluşan paranın emanet olduğunun 
unutulmaması gerektiğini, paranın araç amacın 
ise başarı olarak belirlenmesinin doğru olacağını 
vurguladı.

Anadolu Hayat ve Emeklilik Sigorta Acentesi Onur Baş; 
Bireysel Emeklilik Sistemine dahil ettiği ve hede� ediği 
müşterileriyle her gün irtibat kurduğunu aktarırken, 
tecrübe arttıkça müşterilere cevap verme kabiliyetinin 
arttığını, dijitalleşmenin sigortacılıkta etkili olacağını 
ancak hiçbir zaman yüz yüze temasa olan ihtiyacın 
yerini tutamayacağını belirtti.

Mapfre Sigorta Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü 
Miray Ersoy; teknik servis, pazarlama, hasar, acente 
ilişkileri ve bölge müdürlüklerinin işleyişi ile Türk 
Mapfre Projesi kapsamındaki acenteler hakkında bilgi 
verdi. 

Mezunların Gözünden Sigortacılık Sektörü

BES, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar dersi kapsamında Program mezunları Büşra Çeneli ve Havva 
Kumru’nun katıldığı söyleşide Ege EA Sigorta Acentesinde Teknik Uzman olarak görev yapan Havva 
Kumru, kendi acentesini kurma hede�  ile iş bulma, çalışma ve iş değiştirme süreçlerini anlattı. Kumru; 

edindiği tecrübelerin aldığı eğitim ile farklılık ve benzerliklerine değinerek sektörün beklentilerini yeni mezun 
gözüyle aktardı. Selas Sigorta Eksperliği’nde Hasar Uzmanı olarak görev alan Büşra Çeneli, sigorta eksperliği 
hede�  ile edindiği iş tecrübelerini, görevinde yükselme gra� ğini anlattı. Çeneli; bir sigorta eksperinin ekspertiz 
sonrası rapor aşamalarını, genel şartların ve klozların rapor aşamasında ve hasar değerlendirmesindeki önemini 
ifade etti. 
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Dış Ticaret Programı Öğrencileri 
Gümrük İşlemlerini Yerinde Gözlemledi

Yaşar Üniversitesi MYO Dış Ticaret 
Programı öğrencileri, Dış Ticaret ve 
Gümrük İşlemleri dersi kapsamında 

katıldıkları gezi ile derslerde edindikleri teorik 
bilgilerin uygulamada nasıl yaşama geçtiğini 
gözlemledi. Dış Ticaret Bölüm Başkanı 
Öğretim Üyesi Dr. Yeliz Kocaman öncülüğünde 
gerçekleşen geziye Yarı Zamanlı Öğretim 
Elemanı Gümrük Eski Başmüfettişi Dr. Levent 
Özkardeş de katıldı.

İhracat ve İthalat İşlemleri Hakkında 
Detaylı Bilgi Aldılar

Gezide İzmir Gümrük Müdürlüğü, Laboratuvar 
Müdürlüğü, Alsancak Limanı, UMAT Antrepo ve 
İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ziyaret 
edildi. Öğrencilerin alanın uzmanlarından bilgi 
edinme olanağını yakaladığı organizasyonda, 
Dr. Levent Özkardeş de deneyimlerini paylaştı. 
Öğrencileri ve bölüm öğretim elemanlarını H
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Gümrük Müdür Yardımcısı Hasan Uysal’ın 
karşılaması ve kısa bir tanıtım bilgilendirmesi 
yapmasının ardından genç üniversiteliler 
ilgili müdürlükleri gezdi. Her bir müdürlükte 
görevli yetkililer ihracat ve ithalat işlemleri 
hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Laboratuvar 
Müdürlüğünde ithalatı yapılan her ürünün 
nasıl incelendiği, laboratuvar işlemlerinin nasıl 
yapıldığı anlatıldı.

Gezinin bir sonraki durağı Liman Müdürlüğü 
oldu. Öğrenciler burada, limanda ihraç edilen 
ürünlerin x-ray cihazlarında nasıl tarandığı, 
numune ürünlerin nasıl kontrol edildiği, 
ihracat belgelerindeki bilgiler ile gelen ürün 
bilgileri arasındaki tutarlılığın nasıl saptandığını 
gözlemledi. Son olarak, Umat Antrepo ziyaretinde 
depoda yapılan işlemler ve antrepoculuğun 
şartları öğrencilere aktarıldı.

Bölüm Başkanı Dr. Yeliz Kocaman, öğrencilerin 
sektördeki güncel uygulamaları sahada görmeleri 
konusunda “Program öğrencilerimizin derslerde 
öğrendikleri bilgileri, alanın önde gelen 
işletmelerinin süreçlerini yerinde görmeleriyle 
pekiştireceklerine inanıyoruz. Şehrimiz 
Türkiye’nin en büyük ihracat limanlarından 
birine sahip. Öğrencilerimizin dış ticaret ve 
gümrük süreçlerini yerinde görüp, uygulamada 
neler olduğunu kavramaları için teknik gezi 
organizasyonlarını eğitimimize mutlaka dahil 
ediyoruz” dedi.
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nasıl incelendiği, laboratuvar işlemlerinin nasıl 
yapıldığı anlatıldı.

Gezinin bir sonraki durağı Liman Müdürlüğü 
oldu. Öğrenciler burada, limanda ihraç edilen 
ürünlerin x-ray cihazlarında nasıl tarandığı, 
numune ürünlerin nasıl kontrol edildiği, 
ihracat belgelerindeki bilgiler ile gelen ürün 
bilgileri arasındaki tutarlılığın nasıl saptandığını 
gözlemledi. Son olarak, Umat Antrepo ziyaretinde 
depoda yapılan işlemler ve antrepoculuğun 
şartları öğrencilere aktarıldı.

Bölüm Başkanı Dr. Yeliz Kocaman, öğrencilerin 
sektördeki güncel uygulamaları sahada görmeleri 
konusunda “Program öğrencilerimizin derslerde 
öğrendikleri bilgileri, alanın önde gelen 
işletmelerinin süreçlerini yerinde görmeleriyle 
pekiştireceklerine inanıyoruz. Şehrimiz 
Türkiye’nin en büyük ihracat limanlarından 
birine sahip. Öğrencilerimizin dış ticaret ve 
gümrük süreçlerini yerinde görüp, uygulamada 
neler olduğunu kavramaları için teknik gezi 
organizasyonlarını eğitimimize mutlaka dahil 
ediyoruz” dedi.
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Denizciler, Gemi Acente Yönetiminin
İnceliklerini Anlattı

Yaşar Üniversitesi MYO, Deniz ve 
Liman İşletmeciliği Programı 2. 
Sınıf öğrencileri, Gemi Acente 

Yönetimi dersi kapsamında, derse 
konuk olan sektör temsilcilerinden 
alandaki fırsatlar, gemi acentelerinin 
nasıl kurulduğu ve denizcilik mesleğinin 
gerekleri hakkında bilgi edindi.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı 
Dış Danışma Kurulu Üyesi Nur Özgen, 
denizciliğin içinde gemi acentelerinin 
etkinlik alanını ve fırsatların neler 
olduğunu aktardı.

ADAD Denizcilik Kurucusu ve İMEAK 
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Cem Akan; 
denizciliğe nasıl atıldığını, acentesini 
nasıl kurduğunu, liman ve büro 
arasındaki yorucu ve keyi� i çalışmalarını 
anlattı. Akan; denizciliğin doğası gereği 
işin 7/24 olduğunu, iş dünyasında çok 
çalışkan olmanın gerektiğini ve yabancı 
dilin şart olduğunu belirtti. 

MMS Denizcilik Kurucu ortağı ve İMEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mihri Çelik; 
gemi acente yönetiminde acentenin irtibatta olması 
gereken özel ve kamu işletmelerini aktarırken, iç ve 
dış müşterilerle işbirlikleri hakkında bilgi verdi. Çelik; 
denizcilikte İngilizce bilmenin öneminden de söz etti. 
Öğrencilerle gerçekleştirdiği örnek vaka çalışmasında 
gemi acentesinin � yatlandırma yaparken kullandığı 
tarifeleri açıklayan Mihri Çelik, acentenin gelir ve gider 
dengesini etkileyen kararların önemini anlattı. 

Program öğrencileri ders kapsamında İMEAK Deniz 
Ticaret Odası’nı da ziyaret etti. Meclis Toplantı 
Odasında İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile biraraya gelen 
öğrenciler; denizcilik sektörünün doğası, pandemi 
sonrası denizcilikte fırsatlar konularında bilgi edinme 
olanağını buldu. 
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45MMS Denizcilik Kurucu ortağı ve İMEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mihri Çelik; 
gemi acente yönetiminde acentenin irtibatta olması 
gereken özel ve kamu işletmelerini aktarırken, iç ve 
dış müşterilerle işbirlikleri hakkında bilgi verdi. Çelik; 
denizcilikte İngilizce bilmenin öneminden de söz etti. 
Öğrencilerle gerçekleştirdiği örnek vaka çalışmasında 
gemi acentesinin � yatlandırma yaparken kullandığı 
tarifeleri açıklayan Mihri Çelik, acentenin gelir ve gider 
dengesini etkileyen kararların önemini anlattı. 

Program öğrencileri ders kapsamında İMEAK Deniz 
Ticaret Odası’nı da ziyaret etti. Meclis Toplantı 
Odasında İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile biraraya gelen 
öğrenciler; denizcilik sektörünün doğası, pandemi 
sonrası denizcilikte fırsatlar konularında bilgi edinme 
olanağını buldu. 
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Dersimiz Turizm
Yaşar Üniversitesi MYO Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programı bahar döneminde ders 
kapsamında sektör temsilcileri ile öğrencileri bir 
araya getirdi. 

Profesyoneller Deneyimlerini Aktardı

Turizm ekonomisi dersine konuk olan 
TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç 
Meriç, eğitimini ve turizm sektörüne 

rehber olarak geçişindeki bağlantıları, kendi 
işletmesinin kurulma hikayesini aktardı. Meriç, 
öğrencilere turizmde cesur olmalarını, çok 
çalışmalarını ve kendilerine uygun alanı bularak 
azimle ilerlemelerini tavsiye etti. 

Fourpoints by Sheraton İzmir Genel Müdürü ve 
ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Süzer,  turizme 
geçiş sürecini paylaştı, otel işletmeciliğindeki 
fırsatları değerlendirdi.
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Kat Hizmetleri Uygulaması Yapıldı

Kat Hizmetleri dersi kapsamında, İbis Alsancak 
Hotel Kat Hizmetleri Müdürü Ebru Köker ve 
ekibinin katkılarıyla, Dr. Öğretim Görevlisi 

Oya Turhaner ve Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi 
Seren Songür Zurnacıoğlu yönetiminde kat hizmetleri 
uygulaması gerçekleştirildi. Kat hizmetlerinde temizlik 
ve diğer önemli noktaların aktarıldığı çalışmada, kat 
hizmetleri bölümünün hazırlaması gereken raporlar 
hakkında da bilgi verildi.

Gökhan Doğan tarafından yürütülen konukla iletişim 
dersinde ise yaşam ve öğrenci koçu, NLP uzmanı 
Nesli Caner Sert öğrencilerle buluştu.  Sert, iletişim ve 
kişisel gelişim, koçluk, konukla iletişim, zor müşteri ile 
iletişim, iletişim hataları hakkında örnekler paylaştı

Kültür turlarının turizm ekonomisinde önemi konulu 
söyleşide DanielTours kurucusu ve yöneticisi Nesrin 
Ricketts, kültür turlarını pandemi öncesi ve sonrasıyla 
değerlendirdi. Kültür turlarında tecrübe edilen 
zorlukları, tur organize etmenin inceliklerini aktardı.

SKAL İzmir Başkanı ve Ramada Encore by Wyndham 
İzmir Genel Müdürü Güner  Güney, turizm 
sektöründeki fırsatları, pandemi sürecinde otel 
işletmelerinde yaşanan tecrübeleri anlattı. İbis Alsancak 
Hotel Genel Müdürü Murat Akın, turizm sektöründe 
zincir otellerin yeri ve öneminden bahsetti. 

Ramada Hotel & Suites by Wyndham Kemalpaşa İzmir, 
Satış ve Pazarlama Müdürü Ömer Özkan, turizme geçiş 
sürecini, iş tecrübelerini aktardı. Özkan, büyük Çeşme 
Projesi hakkında bilgi vererek, kısa ve orta vadede 
turizm fırsatlarından söz etti.
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BATMAN’İN KADİM DÜŞMANI

OLMANIN HİKAYESİ
JOKER

Haber: Hayat Mercan Evcil

Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Ödülü’nü alan 
ilk süper kahraman fi lmi tanımıyla sinema tarihine 
geçen Warner Bros.’un son “Joker”i, gişede 1 milyar 
doları aşan hasılatıyla tarihin en kârlı çizgi roman 
fi lmlerinden biri haline geldi. En iyi erkek oyuncu 

ve en iyi orijinal müzik dallarında iki Akademi ödülü 
kazanan fi lmin devam fi lmi çekimlerine 2023 

tarihinde başlanacağı söyleniyor.

YETENEKSİZ PALYAÇODAN SUÇ DEHASI JOKER’E

“Ben, ufakken soranlara “KOMEDYEN OLACAĞIM” 
dediğimde herkes bana gülerdi. Ama şimdi kimse 
gülmüyor.“
Todd Phillips’in Scott Silver ile kaleme aldığı fi lm, 
asıl olarak Joker’in yeteneksiz bir palyaçodan, suç 
makinesine dönüşümüne odaklanıyor. Hayatının bir 
dönemini akıl hastanesinde geçirmek zorunda kalan 
Arthur Fleck, toplum tarafından dışlanmış (ya da 

kendi öyle yaşamayı tercih etmiş), bir 
şirkete bağlı olarak palyaçoluk yapan, 
komedyen olma hayalleri kuran bir 
adam.
Kimi sıkıntıları olmasına rağmen, 
annesiyle yaşayan bu adamın 
kötü olduğuna dair net bir işaret 
göremiyoruz. Uyum sorunları, kişilik 
bozuklukları var ama bunların farkında 
ve mümkün olduğunca normal olmaya 
çalışıyor. Ancak hem toplumun 
ona bakışının hem annesiyle 
yaşadıklarının etkiyle aslında kim 
olduğunu kabul ediyor ve Joker’e 
dönüşüyor. 
Hayranları, Joaquin  Phoenix’in 
fi lmde sergilediği oyunun gelmiş 
geçmiş en iyi Joker performansı 
olduğunu söylese de, gelin geçmişten 
günümüze Joker karakterini 
canlandırmış aktörleri hatırlayalım…

Joker fi lminin yönetmeni Todd Philips

Joaquin Phoenix



Joker’e hayat veren ve rolüyle eleştirmenlerden tam not alan Aktör 
Cesar Romero; Joker’in karakteristik kötücüllüğü ve zalimliğini 1966 
yılında başarı ile beyazperdeye yansıtmıştı. Kostümlerin Joker 
kılığına bürünmesini kolaylaştıran yanı hakkında “ İnsan bir kez o 
kostümleri giydi mi, joker rolünü oynamak çocuk oyuncağı” diyen 
Romero, Batman dizisinde de rol almıştı.

1989’da kameranın arkasında Tim Burton var. Batman’i canlandırmak 
ise usta oyuncu Micheal Keaton’a düşmüş. Peki, Goatham’ın gözüpek 
fedaisinin baş düşmanı kim olabilir? Evet, işte Jack Nicholson 
karşınızda! Nicholson, bu Batman fi lmindeki Joker performansıyla 
ondan sonraki süper kahraman fi lmlerinin kötüleri için adeta referans 
noktası oldu diyebiliriz.

Nicholson’dan yaklaşık 20 yıl sonra Kara Şövalye yeniden doğuyor. 
Heath Ledger, Joker rolündeki performansıyla yarattığı “Kimse 
Jack Nicholson’dan daha iyi Joker olamaz” düşüncesini adeta 
sorgulatıyor. Joker; replikleri, makyajı ile adeta bir ikon haline 
geliyor. Joker’in kötülüğü ve zalimliğini seyirciye başarılı şekilde 
aktaran Ledger, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar’ı alıyor. 

Oscar’lı oyuncu Lared Leto, Suicide Squad’ da daha önceki jokerlere
 pek benzemeyen yanıyla seyirciyle buluşuyor. Diğer Joker’lere 
kıyasla fi ziksel anlamdaki farklılıklarıyla azılı bir gangsteri başarıyla 
canlandıran Leto’nun adeta modern zamanların Jokeri olarak 
karşımıza çıktığını söylesek yanılmış olmayız. Filmde Joker’in 
rolü kısıtlı olsa da,  kız arkadaşı Harley �uinn ile olan dünyasını 
aralayabildik.

Filmde Joaquin Phoenix’in canlandırdığı Arthur Fleck’in uğradığı 
zorbalıklarla nasıl topluma aykırı bir adama ‘Joker’ e dönüştüğüne 
tanık oluyoruz. Başarısız bir komedyenden ‘kötü’ ye evrilişin hikayesini 
anlatan bir drama olarak nitelenebilecek fi lmdeki rolünü değerlendiren 
Phoenix şunları söylüyor: “Halihazırda beni bu karaktere çeken bir 
şeyler vardı ve çalışmaya başladıkça bu duygular etrafımı sardı. 
Neticede tahmin ettiğimden çok daha fazlasını ifade eden bir karaktere 
dönüştü. Kariyerimin en özel deneyimlerinden biri. Enerji veren, 
heyecanlandıran ve ilham dolu bir serüvendi.”

CESAR ROMERO

JACK NICHOLSON

HEATH LEDGER

JARED LETO

JOAQUIN PHOENIX



Çeşitli şekillerde kesilmiş sakal ve bıyığın yüzyıllardır birçok erkeğin günlük yaşamında maskülenliği 
kanıtlayan ya da bazen sadece modaya uygun birer sembol olduğunu söyleyebiliriz. Maskülen kimliğin önemli 
simgelerinden biri olarak sakal ve bıyık, tarihin çeşitli dönemlerinin özelliklerine, yaşanan toplumsal olaylara 
göre de şekillendirilmiş. Ülkemizde ve Dünyada sakal ve bıyık modasını çeşitli toplumsal olayların, siyasal 
ideolojilerin ya da dini inançların şekillendirdiğini söyleyebiliriz.

SAKAL VERGİSİ

Ortaçağ Avrupa’sında şövalyelerin zırhları 
bıyıklara uygun şekilde yapılırdı. Bu 
dönemde kralların bıyık modeli erkeklere 

öncülük ederdi. Bıyık bırakmanın yaygınlaşmasında 
17. yy sonlarında Rus Çarı’nın sakal vergisi’nin de 
etkili olduğu söylenir. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
II. Abdülhamid’e kadar sakal erkeğin vazgeçilmezi 
olmuştur. Bu vazgeçilmezi değiştiren ya da buna 
karşı çıkan diyebileceğimiz bilinen ilk isim 1850’li 
yılların ilericisi Şinasi olmuştur. 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 

SAKAL VE BIYIK MODASI

Aynı zamanda Coğrafyamızda basın dilini ilk kez 
kullanan Şinasi, ilk özel gazeteyi de çıkarmıştır. 
Adeta dönemin yüzde taşınan kültürel simgelerinden 
birine meydan okuyan, Devlet memuru olduğu halde 
sakalını kesip işe giden Şinasi, Osmanlı basınında in� al 
yaratmıştır. Halk anlatımına göre Dönemin padişahı 
bile bu duruma çok içerlemiştir, öyle ki Şinasi’yi işten 
kovdurduğu bile söylenir.

UCU SİVRİ BIYIK
Avrupa’ya baktığımızda 1890’lı yıllarda bıyık 
modasının çıktığını söyleyebiliriz. Bu akımdan 
Türkiye’den Avrupa’ya gidenler ve Jön Türkler, 
özellikle Paris’te yaşayan kanaat önderleri olabilecek 
gençlerdeki bıyık modasından etkilenmiş ve 
sakallarını tıraş etmiştir. 1908’te Meşrutiyetin ilanının 
hemen sonrasında çağın modasını belirleyen sını� ar 
sakallarını tıraş etmişler, 1910’ da ucu sivri bıyık 
dediğimiz bıyık tipi moda olmuştur. Enver Paşa’nın 
bıyığı, bu modaya uygun bir görünüm sergiler.

DIŞ FIRÇASI BIYIĞI
1. Dünya savaşından sonra bıyıklarda küçülme 
görülmüştür. 1919-1920’den itibaren Almanya’dan 
başlayan ve buradan dünyaya yayılan bıyıkların 
yanları kesilip sadece ortada bırakılması -toothbrush 
moustache- buna en büyük örnektir.  Bu bıyık tipinin 
siyasi bir öyküsü vardır. Birinci Dünya Savaşı’nın 
2. yılından itibaren savaşta zehirli gaz kullanımı 
artmıştır. Bıyıklar uzun olduğundan gaz maskesinin 
içine gaz sızar ve gaz maskesini takabilmek üzere 
bıyıkların uçları tıraşlanır. Bu bıyık tipini meşhur 
edenler ise komedyenler Oliver Hardy ve Charlie 
Chaplin’dir.

1930’lu yıllarda Amerika’da moda ve � lm endüstrisinin 
gelişmesi paraleldir, bu moda sayesinde insanlar 
matruş -traşlı- yüze sahip olur. Bu moda 1960’lı 
yıllara kadar tüm batı ülkelerinde ve Türkiye’de bir 
norm haline gelmiştir. 1968 yılında ise Amerika’da 
hippi (çiçek çocuklar) hareketi ortaya çıkmıştır. Bu 
hareket hem savaş karşıtlığı hem de dağınık sakal 
uzun saç modasını içerir. 1969’ten sonra ise bütün 
toplumlarda belirli bir saç sakal bıyık moda normu 
oluşmamıştır. 

Sevan Nişanyan, https://www.youtube.com/watch?v=WI1is_XF5fA 
www. bbc.com adresinden derlenmiştir. H
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Avrupa’ya baktığımızda 1890’lı yıllarda bıyık 
modasının çıktığını söyleyebiliriz. Bu akımdan 
Türkiye’den Avrupa’ya gidenler ve Jön Türkler, 
özellikle Paris’te yaşayan kanaat önderleri olabilecek 
gençlerdeki bıyık modasından etkilenmiş ve 
sakallarını tıraş etmiştir. 1908’te Meşrutiyetin ilanının 
hemen sonrasında çağın modasını belirleyen sını� ar 
sakallarını tıraş etmişler, 1910’ da ucu sivri bıyık 
dediğimiz bıyık tipi moda olmuştur. Enver Paşa’nın 
bıyığı, bu modaya uygun bir görünüm sergiler.

DIŞ FIRÇASI BIYIĞI
1. Dünya savaşından sonra bıyıklarda küçülme 
görülmüştür. 1919-1920’den itibaren Almanya’dan 
başlayan ve buradan dünyaya yayılan bıyıkların 
yanları kesilip sadece ortada bırakılması -toothbrush 
moustache- buna en büyük örnektir.  Bu bıyık tipinin 
siyasi bir öyküsü vardır. Birinci Dünya Savaşı’nın 
2. yılından itibaren savaşta zehirli gaz kullanımı 
artmıştır. Bıyıklar uzun olduğundan gaz maskesinin 
içine gaz sızar ve gaz maskesini takabilmek üzere 
bıyıkların uçları tıraşlanır. Bu bıyık tipini meşhur 
edenler ise komedyenler Oliver Hardy ve Charlie 
Chaplin’dir.

1930’lu yıllarda Amerika’da moda ve � lm endüstrisinin 
gelişmesi paraleldir, bu moda sayesinde insanlar 
matruş -traşlı- yüze sahip olur. Bu moda 1960’lı 
yıllara kadar tüm batı ülkelerinde ve Türkiye’de bir 
norm haline gelmiştir. 1968 yılında ise Amerika’da 
hippi (çiçek çocuklar) hareketi ortaya çıkmıştır. Bu 
hareket hem savaş karşıtlığı hem de dağınık sakal 
uzun saç modasını içerir. 1969’ten sonra ise bütün 
toplumlarda belirli bir saç sakal bıyık moda normu 
oluşmamıştır. 

Sevan Nişanyan, https://www.youtube.com/watch?v=WI1is_XF5fA 
www. bbc.com adresinden derlenmiştir. H

ab
er

 : 
Fu

rk
an

 Y
en

ip
az

ar
Ta

sa
rı

m
: A

zi
z Ş

U
FT

A
LA

R


