Tıp eğitimi sosyalleştirildi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hasan Fevzi Batırel, fakülte öğrencilerinin sadece
tıp açısından değil aynı zamanda sosyal açıdan
da yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sayfa 10’da

İKSV ile işbirliği
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Tarihi, kültürel ve sosyal açıdan önem taşıyan
Halaskargazi Caddesi’ndeki tarihi binaların üzerine çıkılan katlar mimari dokuyu bozuyor. Bina
sahipleri belediyeden izin alınarak kat çıkıldığını
söylüyor. Sayfa 8 ve 9’da

1883

Marmara Medya Merkezi ve İKSV
arasında gerçekleştirilen işbirliği ile
33.İstanbul Film Festivali’nde Marmara Medya Merkezi kurumsal olarak
görev alacak.

16
Şubat 2014 / Yıl:2 Sayı:15

MÜ İletişim Fakültesi Öğrenci Uygalama Gazetesi

yurt dışı ve proje desteği
Rektör Prof. Dr. M. Zafer Gül, bilimsel araştırma projelerine verilen desteği son 3 yılda iki
katı geçen bir artışla 10 milyon TL’ye çıkardıklarını açıkladı. Rektör Gül, ikiye katlanan destekle
birlikte proje sayısının da 306’dan 464’e yükseldiğini söyledi.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE 10 MİLYON TL DESTEK
Marmara Üniversitesi’nde
bilimsel araştırma projelerine
verilen destek ve proje sayısında
son yıllarda yaşanan artış dikkat
çekiyor. Konuyla ilgili açıklama
yapan Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül,
öğretim üyeleri ve doktorasını
tamamlamış araştırmacıların

projelerini önemsediklerini ve
destek bütçelerini artırdıklarını
belirtti. Rektör Prof. Dr. M.
Zafer Gül, 2010 yılında bilimsel
araştırma projelerine 4 buçuk
milyon TL destek verilirken, bu
desteğin 2013 yılında yüzde
100’ü aşarak yaklaşık 10 milyon
TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

İstanbul metrosunun
tasarımı Marmara’dan
İstanbul metrosunun yeni vagonlarının modern bir görünüme sahip olması için Marmara
Üniversitesi’ne endüstriyel tasarım projesi
yaptırıldı. Vagonun tanıtım töreninde Rektör
Prof. Dr. M. Zafer Gül, Ulaştırma Bakanı Lütfi
Elvan, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman
ve İBB Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Dr. Ömer Yıldız
ile bir araya geldi. Vagonların dış görünümünün
yurt dışındaki örneklerinde de olduğu gibi son
yıllarda oldukça rağbet gören yuvarlatılmış
hatlara sahip olması benimsendi. İç görünümde
ise sadelik ve fonksiyonellik ön plana çıkartıldı.

PROJE SAYISI 306’DAN 464’E YÜKSELDİ
Artan destekle birlikte bilimsel
araştırma proje sayılarında da
büyük artış yaşandığına dikkat
çeken Rektör Gül, “2010 yılında
306 olan bilimsel araştırma projesi sayısı 2013 yılında 464’e yükseldi. En çok bilimsel araştırma
projesi sırayla, Tıp, Fen Edebiyat,

Mühendislik, Atatürk Eğitim
ve Diş Hekimliği Fakülteleri
tarafından yapıldı” diye konuştu.
Rektör Gül, proje yürütücüsü
olarak genç araştırmacılara öncelik verilmeye başlandığını, ayrıca
proje yazılım ofisi kurulması için
çalışma başlatıldığını da anlattı.

Okurken para kazanıyorlar

YURTDIŞI GÖREVLENDİRME VE SAĞLANAN DESTEK İKİYE KATLANDI
Yurtdışı görevlendirme sayısının
2010 yılında 104 iken 2013 yılına
gelindiğinde yüzde 98 artışla
206 ile ikiye katlandığının da
altını çizen Rektör Gül, yurtdışı
görevlendirme yapılan öğretim
üyesi ve araştırma görevlilerine
284 bin TL destek verilirken, bu
rakamın 2013 yılında toplam

591 bin TL’ye çıktığını kaydetti.
Rektör Gül ayrıca D tipi
proje sayılarının artırılmasıyla
birlikte uluslararası kongre,
sempozyum ve toplantılarda
makale, bildiri sunma suretiyle yayın ve atıf sayılarında
da artış sağlandığını dile
getirdi. Sayfa 3’de

Erasmus’ta birinci Marmara

Marmara Üniversitesi’nde kısmi zamanlı
öğrenci uygulamasıyla her yıl bin 500
öğrenci hem kendi alanıyla ilgili uygulama
bilgisi edinirken, hem de para kazanıyor.
58 farklı birimde çalışan öğrencilere aylık
asgari ücretin üçte biri oranında maaş
veriliyor, ayrıca kaza sigortası da yapılıyor.
Sayfa 7’de
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Erasmus’ta birinciyiz
F

arabi ve Mevlana Değişim Programları
Koordinatörler Toplantısı, Marmara
Üniversitesi İbrahim Üzümcü Konferans
Salonu’nda düzenlendi. YÖK Farabi Birim
Sorumlusu Ayşad Güdekli, Farabi Değişim
Programı’ndaki gelişmeleri grafiklerle
göstererek son yıllardaki hızlı gelişmeye
dikkat çekti. Güdekli, çeşitli üniversitelerden gelen soru ve sorunlarda YÖK Farabi
biriminin çabalarını anlatarak, ürettikleri
yayınlardan ve bunların erişiminin kolay
olduğundan bahsetti. Marmara Üniversitesi Farabi Koordinatörü Prof. Dr. Ayşen
Bakioğlu da, Marmara Üniversitesi’nin
Farabi Değişim Programı’nda büyük
ilerlemeler kaydettiğini, son üç yılda diğer
üniversiteler ile olan anlaşma sayısının
60’a çıkarıldığını söyledi. Konuşmasında
istatistiki bilgilere de yer veren
Bakioğlu, 96 gelen öğrenci, 18
giden öğrenciye ulaşıldığını
da vurguladı. Gelen
öğrencilere “Oryantasyon
Eğitimi’’ vermeyi ihmal
etmediklerini, gelen
öğrencilerin üniversiteye
ve İstanbul’a kültürel,
sanatsal etkinlikler,
ulaşım, sağlık konularında
uyumları için broşür ve
dergi gibi yazılı materyal

dağıttıklarını açıkladı. Öğrenci başvurusu
ve e-postalarındaki isteklere duyarlı
davrandıklarını, Bölüm Koordinatörlerine
ve öğrencilere web sitelerinde güncel bilgi
sunduklarına değindi.

‘MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI’
Uzman Serdar Karataş ise Farabi Programı
Hesapları Yönetimi konulu sunumunda
bursların hesaplanması, ödenmesi ve
kurumlara ayrılan bütçelerin kapsamını
ele aldı. Marmara Üniversitesi Mevlana
Değişim Programı Kurum Koordinatörü
Uzman Gökçen Öcal Özkaya’nın yaptığı
“Mevlana Değişim Programı” konulu
sunumda ise Marmara Üniversitesi’nin
Erasmus Programı kapsamına yönelik
istatistiki bilgiler verildi. Özkaya,
Marmara Üniversitesi’nin
bölüm bazında 612
anlaşmasının olduğunu,
21 farklı ülkeden öğrenci
katılımıyla Türkiye’de ilk
sırada olduğunu, 5 farklı
dilde eğitim verdiğini
ve birçok etkinlikler
yaptığını açıkladı. Özkaya,
yaptığı sunumda Mevlana
değişim programı hakkında

“Nasıl hak kazanılır, kimler başvurabilir,
başvuru süreci ve gerekli belgeler” gibi
konularda bilgiler de verdi. YÖK Akademik
Değişim Programları Birimi Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük, iki program
için de ayrı ayrı konuşma yaptı. Özlük,
Farabi Programı’nda otomasyon sistemine
geçilmesinin getireceği kolaylıklardan
bahsetti.

çekti. Diğer sayfadaki haberde
ise; Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi bünyesinde ‘Sosyal
Medya Ölçümleme Merkezi’ kuruluyor haberi bulunuyor. Henüz
veri aşamasında olan çalışmalar
Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran
öncülüğünde gerçekleşiyor.
Gazetemizin Yazı Dizisi’nde bu
ay şehrin sanat damarlarından
biri haline gelen Beyoğlu’nda
şimdilerde kapanma tehlikesiyle
karşı karşıya kalan tiyatrolar ele
alınıyor.
Her gün defalarca geçtiğimiz
Halaskargazi Caddesi üzerinde
bulunan binaların birçoğunun
yapılarının bozulduğuna değinen
arkadaşlarımız bu sayıda yapmış
oldukları haberleriyle oldukça
merak uyandırıyor.
Üniversitemizdeki öğrenci
kulüplerine dikkat çeken bir
diğer haberde ise öğrencilerin
bu kulüpler sayesinde kendilerini
geliştirme imkânı elde ettikleri
anlatılıyor.

Sağlık sayfasında şizofreni
hastalığının incelendiği sayıda,
bu hastaların gerçekle hayal
dünyalarını ayırt edemediklerinden ve mantıksal düşünme
yeteneklerini kaybettiklerinden
bahsedildi.
Marmara Medya Merkezi
Ekibi ve İKSV 33. İstanbul Film
Festivali’nde ortaklığa gidiyor.
MMM festivalde akreditasyonla
yer alacak. Haberi arka sayfada.
Gezi Yazısı niteliğinde yazılan
İstanbul’a 20 km uzaklıktaki
Atatürk Arboretumu, canlı bitki
müzesi öğrencilere ve botanikçilere bilimsel araştırma ve
gözlem yapma fırsatı veriyor.
Gezme amaçlı gelen ziyaretçilere
ise bol oksijenli hava sahası
sunuyor.
Tüm bu haberler ve daha
fazlasıyla gazetemizin 15. Sayısı
sizlerle. Marmara Medya Merkezi
ekibi olarak gelecek sayıda tekrar
görüşmek dileğiyle.
Ebru Can Avcı

Marmara Üniversitesi Erasmus programı kapsamında
bölüm bazında 612
anlaşması, 21 farklı
ülkeden öğrenci
katılımıyla Türkiye’de
ilk sırada yer alıyor.
Dilay Argün

EDİTÖRDEN
Marmara Gazete’nin 15. Sayısı
hem üniversitemizden haberlerle
hem de arkadaşlarımızın özel
haberleriyle karşınızda.
Gazetenin bu sayıdaki manşet haberi, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi (BAPKO)’nin
Marmara Üniversitesi’ne verdiği
destek. Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. M. Zafer Gül’ün
katılımıyla gerçekleştirilen programda, yapılan projelerin 2013
yılında toplam 414’e yükseldiği
açıklandı. Bu sunumlar yapılırken
Marmara Medya Merkezi’nde
çalışan birimler de oradaydı.
Üniversitemizin Erasmus’ta
birinci olduğu bilgilerini taşıyan
bir diğer haber ise Farabi ve
Mevlana Değişim Programları.
İbrahim Üzümcü Konferans
Salonu’nda yapılan programa
katılan YÖK Farabi Birim
Sorumlusu Ayşad Güdekli;
Farabi Değişim Programı’ndaki
gelişmeleri grafiklerle göstererek
son yıllardaki ilerlemeye dikkat
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“Proje desteklerini arttırdık”
YURT DIŞI GÖREVLENDİRME SAYISI
Marmara Üniversitesi’nde 2010 yılında 306 araştırma projesi
VE DESTEĞİ 2’YE KATLANDI
hazırlanırken, 2013’te bu sayı 464’e yükseltildi. Rektör Prof. Dr. M.
Zafer Gül, projelere verilen desteğin iki katına çıkartılarak 10 milyon Projelere sağlanan destekle birlikte
yayın ve makale sayısında artış
TL’ye yükseltildiğini söyledi.
yaşandığını dile getiren Rektör

M

armara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Zafer Gül, Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon
(BAPKO) biriminde, öğretim üyeleri ve
doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış
araştırmacılar tarafından yürütülecek projelere destek sağlandığını
anlattı. BAPKO tarafından projelerin
sınıflandırıldığını ifade eden Rektör Gül, şöyle devam etti: “BAPKO,
A tipi proje (bilimsel araştırma ve
geliştirme projeleri), B tipi proje (çok
disiplinli araştırma projeleri), C tipi
proje (lisansüstü tez projeleri), D tipi
proje (uluslararası bilimsel etkinlikleri
destekleme projeleri), E tipi proje
(bilimsel araştırma ve geliştirme için
altyapıyı destekleme projeleri), F
tipi proje (sanayi ile ilgili araştırma
projeleri) G tipi proje (ulusal destekli
araştırma projeleri), H Tipi proje ve
(uluslararası araştırmaları destekleme
programı projeleri) olmak üzere 8 farklı
proje tipi ve diğer proje tekliflerinin
değerlendirilmesi (Avrupa Birliği,
TÜBİTAK, DPT, SANTEZ, İSTKA gibi) ve
bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi
için gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.”

2013 YILINDA 464 PROJEYE 10
MİLYON TL DESTEK VERİLDİ
2010 yılında toplam 306 araştırma
projesi gerçekleştirilen Marmara
Üniversitesi’nde 2013 yılında bu
sayının 464’e yükseldiğini dile getiren
Rektör Gül, “En çok bilimsel araştırma
projesi Sağlık Bilimleri alanında
gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri proje

sayıları 2013 yılında
yüzde 74,2 artarak
183 adet, Fen
Bilimleri proje
sayıları yüzde
38,1 artarak
163 adet, Sosyal Bilimler
proje sayısı
yüzde 17,8 artarak 66 adet,
Eğitim Bilimleri proje sayısı
yüzde 92,5 artarak 52 adet olmak
üzere toplam 464
adet proje desteklendi”
dedi. 2010 yılında bilimsel
araştırma projelerine 4 milyon 532 bin
353 TL destek verilirken, bu desteğin
2013 yılında yüzde 100’ü aşarak 9
milyon 873 bin 45 TL’ye yükseltildiğini
aktaran Rektör Gül, desteğin fakülteler
arası dağılımıyla ilgili şunları söyledi:
“Sağlık Bilimleri proje bütçe ödenekleri
2013 yılında, 2010 yılına oranla yüzde
94,2, Fen Bilimleri yüzde 177,8, Eğitim
Bilimleri yüzde 123 artış gösterirken,
Sosyal Bilimler aynı kalmıştır. Proje
ödeneği sıralamasında sırayla Fen
Edebiyat ve Mühendislik Fakültesi
2013’te 2’şer milyonu aşan bütçeleriyle ilk sıralarda yer aldılar. 2 milyona
yaklaşan proje bütçesiyle Tıp Fakültesi
onları takip etti. Bilimsel araştırma
proje harcamalarının yaklaşık 3 buçuk
milyon TL’si demirbaşa harcanırken, 2
milyon TL sarf malzemelerine, 600 bin
TL yolluğa ve 410 bin TL de hizmet giderlerine aktarıldı.”

Vali Mutlu,
sağlık
kompleksini
ziyaret etti

Dilay Argün

Gül, 2009 yılında 488
makale, 687 yayın
yapılırken, bu
sayının 2013
yılında 582
makale ve
755 yayına
yükseldiğini
kaydetti.
Rektör Gül
ayrıca yurtdışı
görevlendirmelerde de son
dönemde büyük
artış sağlandığını,
yurtdışı görevlendirme
sayısı 2010 yılında 104 iken;
2013 yılına gelindiğinde yüzde 98
artışla 206 öğretim üyesi ve araştırma
görevlilerine toplam 600 bin TL destek
verildiğini söyledi.
Rektör Gül, desteklenen D tipi proje
sayılarının arttırılması neticesinde
uluslararası kongre, sempozyum ve
toplantılarda makale, bildiri sunma
suretiyle yayın ve atıf sayılarının da
artışı sağlandığını anlattı.

arttığı dikkat çekiyor. 2010 yılında
TUBİTAK projelerine 1 milyon 600
bin TL bütçe sağlanırken, bu rakam
2013 yılında 2 milyon 350 bin TL’ye
kadar yükseldi” dedi. SANTEZ, İstanbul
Kalkınma Ajansı ve Devlet Planlama
Teşkilatı projelerinde de büyük artış
sağlandığını ifade eden Rektör Gül,
“2010 ve 2011 yıllarında SANTEZ
projesi hazırlanmazken, 2012 ve 2013
yıllarında ise 2 proje yapılarak 900
bin TL’ye yakın bütçe ayrıldı. İstanbul
Kalkınma Ajansı projelerinde de
durum aynı. 2010 ve 2011 yıllarında
proje hazırlanmazken, 2012 ve 2013
yıllarında hazırlanan 3 projeye toplamda 1 milyon TL bütçe aktarıldı. Devlet
Planlama Teşkilatı için hazırlanan
projelere de 5 milyon TL bütçe desteği
sağlandı” diye konuştu.

TÜBİTAK VE DİĞER PROJE
DESTEKLERİNDE DE ARTIŞ SAĞLANDI
TÜBİTAK tarafından desteklenen
projelerle ilgili de bilgi veren Rektör Gül, “2010 yılında 20 olan proje
sayısı 2013’e gelindiğinde 16’ya
geriledi. Ancak projelere sağlanan
bütçe ödeneklerine bakıldığında
sayı düşmesine rağmen ödenek
oranının yüzde 50’lere varan oranda

İ

stanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, Marmara
Üniversitesi Başıbüyük
Yerleşkesi’nde yer alan
Sağlık Kompleksi’ni
ziyaret etti. İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu,
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ne
düzenlediği ziyaretin
ardından Başıbüyük’te
bulunan Sağlık ve Eğitim
Yerleşkesi’ni ziyaret
etti. Sağlık ve Eğitim
Yerleşkesi’nde yapımı
devam eden inşaatlar

hakkında bir toplantı
gerçekleştiren Vali Mutlu,
toplantının ardından
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.
Zafer Gül ile birlikte Diş
Hekimliği Fakültesi’nin
inşaatını gezerek inceledi. Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık
Yerleşkesi’nde yer alan
projenin yapım aşamaları
hakkında bilgiler alan
Vali Mutlu, projede
emeği geçen herkesi
tebrik etti.
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Tarihi dokumuz korunuyor
M

armara Üniversitesi Göztepe Kampüsü
içerisinde yemekhane binası yanında bulunan tarihi hamam, V. Murad Av Köşkü binalarından
günümüze kadar gelen tek yapı. Üniversite ile
İstanbul İl Özel İdaresi arasında iş birliği yapılarak
yapının restorasyonu için çalışmalar başlatıldı.
Binanın restorasyonuna yönelik projeler ‘314
Mimarlık’ tarafından hazırlandı. Restorasyon
inşaat ihalesi ise İstanbul İl Özel İdaresi tarafından
yürütülmekte. Üniversitenin koruması altında olan
yapı restorasyon çalışmalarının ardından ‘Sanat
Merkezi’ olarak hizmete açılacak.

Merin Kızıl

adıyla anılacak olan köşkünü yaptırmış. Köşkün
yanında hizmetkârlar ve haremdekiler için binalar,
av köşkü ve hamam da bulunmaktaydı. Tüm bu
yapılar 1950’li yıllara kadar Fikirtepe’nin önemli
tarihi yapılarını oluşturmuş. 1950’lerde harap
olan bu yapılar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
tarafından yıktırılarak öğretmen binası yaptırılmış.
1966 yılında köşk arazisine Atatürk Eğitim
Enstitüsü kurulmuş. Bu enstitü bugün, Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin temelini
oluşturmakta. Daha sonra bu alana Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü inşa edildi. Arazinin
diğer ucuna ise Göztepe SSK Hastanesi yapıldı. Bir
diğer taraftaysa Atatürk Fen Lisesi bulunmakta.

Şehrin sanat damarlarından biri haline gelen Beyoğlu’nda, şimdilerde kapanma tehlikesiyle burun
Gamze Önder
buruna kalan temel taşlardan birisi de tiyatrolar.

TİYATRO OYUNLARI SAHNELENEMİYOR
Günümüzde yeni salonların tiyatro hizmetine sunulmaması bir yana, var olan
sahnelerin de kullanım dışı bırakılması
birçok oyunun sahnelenmesi için
gerekli alan bulunamamasına neden
oluyor. Alanında önemli çalışmalar
yürüten, sergiledikleri eserlerle
büyük ilgi çeken birçok tiyatro
topluluğu, oyunlarını seyirciyle
buluşturmakta güçlük çekiyor.

Atatürk Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren
Aziz Nesin Sahnesi, Oda Tiyatrosu ve Büyük
Salon’dan; 1970’te tiyatro sahnesine çevrilip,
2007’de yıkım kararı çıkartılan Taksim Sahnesi’ne
kadar Beyoğlu’nun bel kemiği haline gelmiş
onlarca tiyatro binası, bugün yıkılmasına ramak
kalmış birer virane halinde bekliyor.

BEYOĞLU’NUN ESKİ SAHNELERİNDEN ORTAK
BİR ‘SES’ YÜKSELİYOR
Beyoğlu’nda şu an kapalı olan onlarca sahneden biri de; Genco Erkal’ın kurduğu Dostlar Tiyatrosu’na yıllarca ev sahipliği yapmış
Muammer Karaca Tiyatrosu. Kasım 2012’de
deprem riski gerekçesiyle çalışmaları durdurulan ve boşaltılan sahne, Ses Tiyatrosu’ndan
sonra Beyoğlu’nun en eski ikinci tiyatrosu olma
özelliğini taşıyordu. Ses-1885 Orta Oyuncular
Sahnesi’yse ayakta kalmayı başarabilmiş nadir
tiyatrolardan. Ferhan Şensoy’un desteğiyle

Kumbara değil
D

Tiyatro perdeleri
aralanmıyor
üzyıllardır trajedi ve komedinin
timsali olmuş bir yanı gülen,
bir yanı ağlayan maskelerle simgeleşen
tiyatro; şimdilerde kendi içinde yaşanan
bir trajediye tanıklık ediyor. Günümüzde
sanat dört bir yandan sarsılıyorken; ‘tiyatro
perdeleri kapatılmasın!’ diyenlerin giderek
kısılan sesine kulak verilmiyor.
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Sevim Görkan

Köklü geçmişe
sahip olan
Marmara
Üniversitesi’nin
bünyesinde pek çok
tarihi eser
V. MURAD KÖŞKÜ’NDEN GERİYE KALANLAR
bulunmakta.
TARİHİN EV SAHİBİ KADIKÖY
Köşk yıkılmış olmasına rağmen günümüze kadar
Üniversite bu
Kadıköy, tarih boyunca pek çok şehzadeye ev
başka kalıntıları da var ve bunlar
önemli eserleri ulaşabilen
sahipliği yapmış önemli semtlerden biri. Bunlar
koruma altında. Av Köşkü’nün bahçe kapısının
koruması altına taştan örülmüş çerçevesi hala ayakta. 1998 yılında, arasında Abdülaziz ve V. Murad ayrı bir öneme
sahip. Çünkü her iki şehzade de tahta çıkmış,
ahşap kapı kanatlarının yerine, İstanbul
almakta. Bun- kaybolan
padişah olmuş. Daha yakından bakmak gerekirse
Büyükşehir Belediyesi tarafından duvar örülmüş
Abdülaziz, padişah Abdülmecid’in kardeşi ve V.
ve çeşme haline getirilmiş. Göztepe Eğitim ve
lar arasında
Murad ise Abdülmecid’in ilk oğlu. V. Murad ve
Araştırma Hastanesi bahçesinde ise su terazisi
V. Murad Av
amcası Abdülaziz, tahta çıkmadan önce bugün
bulunmakta. Geçmişte bu terazi ile kuyudan
Köşkü Hamamı köşke giden suyun basıncı ayarlanmaktaydı. Kuyu Hasanpaşa’da bulunan Kurbağalıdere Köşkü’nde
yaşamış. Daha sonra Abdülaziz tahta çıkmış, buise Minibüs Caddesi ile Gazi Muhtar Caddesi’nin
da önemli bir
radan ayrılmış ve köşkü Murad’a bırakmış. Murad
kesiştiği noktada bulunuyordu. Bu nedenle de bu
ise köşkün civarına, Fikirtepe’ye daha sonra kendi
bölgeye Kuyubaşı denilmiş.
yere sahip.
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tiyatro oyunlarının seyirci karşısına
çıkmaya devam ettiği sahne; uzun yıllar
Ses Sineması ve Dormen Tiyatrosu’na
da ev sahipliği yapmış Halep Pasajı’nda
bulunuyor.

TİYATROLARI ‘SEYİRCİ DESTEĞİ’
AYAKTA TUTUYOR
İstanbul’un tamamında ve özellikle
Beyoğlu’nda yaşam savaşı veren
tiyatrolar kurulan yeni topluluklar
ve seyirci desteği sayesinde nefes
alıyor. Onlarca yıldır yangınlar,
yıkımlar ve son olarak günümüzde
sık karşılaştığımız kapatılma
sorunlarıyla baş etmeye çalışan
tiyatrolar Beyoğlu’ndaki
varlıklarını korumaya ve sanat
mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

eğişen ekonomik sistemler,
artan krizler ve pahalılaşan
hayat şartları insanları farklı
yöntemler aramaya yöneltiyor.
Özellikle çeşitli konularda eğitim
almak ya da kendini geliştirmek
isteyen insanlar kursların
pahalılığından oldukça şikayetçi.
Bu konuya çözüm bulmak amacıyla
yola çıkan Zumbara ekibi paranın
değil zamanın geçtiği “Zaman
Kumbarası’ projesini geliştirdiler.
Zaman bankası olarak adlandırılan
Zumbara dünyanın pek de yabancı
olduğu bir sistem değil. İlk olarak
1827 yılında Amerikalı Josiah
Warren tarafından kullanılıyor.
3 yıllık bir alternatif ekonomi
deneyi olarak “Cincinnati” zaman
merkezini açıyor. Daha sonra ise
1980’lerde Amerikalı hukukçu
ve sosyal adalet mücadelecisi
Edgar Cahn tarafından ilk kez
kullanılmış. 1980 ve 1985 arasında
Uluslararası Florida üniversitesi
yaşlanma merkezinde bulunan
4500 üye zaman bankası sistemini
kullanarak 42,000 servis değişimi
gerçekleştirmişlerdir. Türkiye’de de
alternatif ekonomi örneklerinden
olan Zumbara 2009 yılından 2011
yılına kadar fikir olarak kalmış.
Proje tamamlanana kadar hiçbir
aşamasında para kullanılmamış ve
projeye katkı yapan herkes saat
karşılığında çalışmış. Zumbara’nın
çalışma mantığı da tam olarak saat
ekonomisine dayanıyor. www.
zumbara.com üye olan kullanıcılar
saat karşılığında yeni şeyler
öğrenme şansı buluyor.
Mesela, bir kişiye bir
saat bisiklet öğretmek
karşılığında bir saat
kazanıyorsunuz
bunu da piyano
çalmayı
öğrenmek için
harcıyorsunuz.
Sistem oldukça
basit bir şekilde
ilerliyor.
Zumbara’ya kaç
saat ayırırsanız
o kadar yeni şey
öğrenme şansı
buluyorsunuz.
Zumbara
kullanıcılarından
olan Sercan Alkan,
‘‘Dünyanın en iyi fikrinin
hayat bulmuş hali Zumbara.
Sevdiğim ve bildiğim şeyleri
paylaşıyorum karşılığında ihtiyacım

olan şeyleri alıyorum,
hem de yanında
yeni bir arkadaş ile.
Daha ne istenir ki? “
diyerek Zumbara’yı
tarif ediyor. Zumbara’ya katılmak
ise oldukça basit. Üyelik formunu
doldurarak kısa bir zamanda
üye olabilirsiniz. Bununla
uğraşmak istemezseniz Facebook
hesabıyla da bağlanabilirsiniz.
Zumbara alternatif ekonomi
yöntemlerinden yalnızca biri ve
oldukça dikkat çekici. İnsanlar
paranın değil zamanın daha
değerli olduğunu düşünüyor ve
bunu hayatlarına uyguluyor. Yine
Zumbara kulacılarından olan
Gökçe Aykaç,”Piyasadan satın
alamayacağım servisleri Zumbara’
da buluyorum. Zumbara’da
bulduğum servisler para ile
edinilemeyecek türden.Zumbara
aracılığıyla satranç oynadım, güven
ve topluluk yaratmak ile ilgili
yaratıcı fikirler edindim. Yaşanmış
deneyimlerden öğrenmek gibisi
yok” diyerek Zumbara’nın kendisi
için ne kadar önemli olduğunu
anlatıyor. Zumbara’da bugüne
kadar 19002 kişi, 15644 servis
girerek, 6458 saatlik paylaşımda
bulunmuş. Dünya da sık sık yaşanan
ekonomik krizler gösteriyor ki
Zumbara’ya ve Zumbara gibi
alternatif ekonomi yöntemlerine
olan ilgi günden güne artış
gösterecek.

Yerel yönetimleri
önemsiyoruz
Dilay Argün

Marmara Üniversitesi’nin yerel yönetimlere büyük önem verdiğini belirten
Rektör Prof. Dr. M. Zafer Gül, “Türkiye’nin yerel yönetimler konusundaki ilk
ön lisans, yüksek lisans ve doktora programları üniversitemiz bünyesinde
açılmıştır” dedi.
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Marmara Belediyeler Birliği
ve Mimar Mühendisler Grubu’nun
işbirliği ile gerçekleştirilen Yerel
Yönetimler Konferansı’na, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
M. Zafer Gül, Marmara Belediyeler
Birliği Genel Sekteri Dr. Cemil Arslan,
Mimar Mühendisler Grubu Genel
Başkanı Murat Özdemir katıldı. Yerel
yönetimlerin modern toplumların
vazgeçilmez kurumları olduğunu
ifade eden Prof. Dr. M. Zafer Gül,
“Beşikten mezara kadar geniş bir
yelpazede hizmet sunan yerel
yönetimler, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminin çekici gücü niteliğindedirler. Bunun
içindir ki gelişmiş ülkelerdeki kamu
harcamalarının neredeyse yarıya
yakını yerel yönetimler tarafından
yapılmaktadır. Yerel yönetimlerin
kendi doğasından kaynaklanan
dinamizm ülke kalkınmasındaki
önemlerini de artırmaktadır”
şeklinde konuştu. Marmara Üniversitesi’nin
yerel yönetimlere büyük
önem verdiğini belirten
Gül, “Türkiye’nin yerel
yönetimler konusundaki
ilk ön lisans, yüksek lisans
ve doktora programları
1995 yılında üniversitemiz
bünyesinde açılmıştır” dedi.
Prof. Dr. Gül’ün ardından sözü
alan Mimar Mühendisler Grubu
Genel Başkanı Murat Özdemir, yerel yönetimlerin şehir yapılanmasında

ve kültürünü oluşturulmasındaki
önemine değinerek şunları söyledi:
“Yerel yönetimler özellikle şehirlerin
yapılanması, planlanması ve şehre
yapılan yatırımlar neticesinde oluşan
şehir rantının ve hizmetlerin adil
bir şekilde dağıtılmasının sorumluluk ve vebalini de taşımaktadırlar”
Yapılan konuşmaların ardından
Murat Özdemir; Prof. Dr. Zafer Gül
adına diktikleri 3 fidanın sertifikasını
hediye etti.
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Bedensel
engelliler
için tasarım

Marmara Medya
Merkezi’nden
Sesli İletişim
Kütüphanesi

İrem Demirkaya

M

armara Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Tasarım
Bölümü’nün düzenlediği “Engelsiz Moda” konulu etkinlik,
İbrahim Üzümcü Binası’nda
gerçekleştirildi. Bedensel
Engellilerle Dayanışma
Derneği başkanı ve üyelerinin de katıldığı Marmara
Üniversitesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokul Müdürü
Mustafa Öksüz, “Engellilerin
yaşam içerisinde varlıklarını
kabul etmek, onlara uygun
düzenlemeleri yapmak her
ne kadar hükümetin ve yerel
yönetimlerin işi olsa da biz
vatandaşlara da çok görevler
düşüyor” dedi. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği
Genel Başkanı ve üyeleri
ile moda tasarımcısı Gülin
Özen katıldı. Tasarım Bölümü
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuriye
İşgören, amaçlarının bedensel engelli vatandaşların
yaşadıkları güçlüklere
dikkat çekmek olduklarını
dile getirdi. İşgören, bölüm
öğrencilileriyle birlikte bir
anket hazırladıklarını ve bu
anketi Bedensel Engellilerle
Dayanışma Derneği üyelerine uyguladıklarını söyledi.
İşgören, anketin amacını
“Onların giyim ve tasarım
konusundaki görüşlerinden
yola çıkarak tasarlayacağımız
koleksiyonun ana hatlarını
çıkarmaktı” dedi.

Uygar Aydın

M

Sosyal medyanın
nabzını ölçüyoruz
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde ‘’ Sosyal Medya Ölçümleme Merkezi’’ kuruldu. Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran’ın öncülüğünde kurulan
merkezde veri toplama çalışmaları devam ediyor.
Şina Ceylan

S

osyal Medya Ölçümlemesi, blog, wiki, mikro-blog, sosyal ağlar, fotoğraf ve video
paylaşım siteleri gibi sosyal ağlarda bir marka, kişi veya kurum hakkında söylenenlerin
analizini yaparak çeşitli araçlar yardımıyla
istatistiksel veri elde etme anlamına geliyor.
Sistem, müşterinin gözüyle hizmetin nasıl
görüldüğünün anlaşılması, markayı, pazarda
bulunan rakiplerle kıyaslamaya olanak
tanıması, tüketicinin neyi, neden ve ne kadar
onaylamadığının anlaşılması amacını taşıyor.
%42,9 ile sosyal medya yöneticileri, sosyal
medya takip sistemini en çok kullananlar
arasında yer alırken onu ikinci sırada ajanslar,
üçüncü sırada ise danışmanlar takip ediyor.
Marmara Üniversitesi ise bu sistemi ilk kez
kullanan üniversite olarak listeye girmeye
aday oluyor. Pazarlama, bankacılık ve finans
alanında kullanılan bu sistem, üniversitede
tüm bu araştırmaların yanı sıra öğrencilerin
okul dışındaki faaliyetlerini öğrenerek potansiyel öğrenciyi tanımayı da hedef alıyor.
Projeyi hayata geçiren Dekan Prof. Dr. Yusuf
Devran, İletişim Fakültesi’nde uygulama
alanında Medya Merkezi’ni kurduklarını
hatırlatarak; ‘‘Medya Merkezi konvansiyonel
ve yeni medya alanında öğrencilerimize
uygulama alanı sunarken, sosyal medya
ölçümlemesinin önemine değinerek, Sosyal
Medya Ölçümleme Merkezi’ni kurduklarını
söyledi. Sosyal Medya Ölçümleme Merkezi
Koordinatörü Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü,
projeyi Marmara Üniversitesi Öğr. Gör.
Dr. Çiğdem Aytekin’in doktora tezinden
yararlanarak araştırma projesi haline

getirdiklerini belirtti. Merkezin, ölçümleme
sistemini kullanan diğer alanlardan farklı bir
şekilde çalışacağını söyleyen Sütçü, ‘‘Ajanslar
manuel olarak çalışıyorlar. Yani bilgisayarın
başına 50-60 kişiyi oturtuyorlar, belli bir konuda atılmış tweetleri okutuyorlar, olumlu,
olumsuz ve ya nötr diye işaretletiyorlar.
Biz bu sistemi otomatik olarak işleten bir
algoritma geliştirdik ve %80 oranında bir
başarı yakaladık’’ şeklinde konuştu. Sosyal
medya ölçümleme şirketi olan ‘’Monitera’’ ile
işbirliği yaptıklarını söyleyen Cem Sütçü, bu
şirketten ücretsiz olarak veri alınabileceğini
ifade etti.

İLETİŞİM İLE İLGİLİ HER ALANDA FAALİYET
GÖSTERECEĞİZ
Alt yapı çalışmalarının devam ettiği projede,
Bilişim Anabilim Dalı doktora ve yüksek
lisans öğrencileri yer alıyor. Haziran ayından
sonra faaliyete geçmesi beklenen merkez,
tüm öğrencilere açılarak, kısmi zamanlı
çalışma olanağı sunmasının yanı sıra tez
ya da makale yazanlara istedikleri veriye
ulaşma imkânı sağlayacak. ‘’Biz İletişim
ile ilgili her alanda faaliyet göstereceğiz.
Dışarıdan kurumlar gelip bizden rapor temin
edebilecekler’’ ifadelerini kullanan Prof. Dr.
Cem Sefa Sütçü, iletişim fakültesi olarak bir
ilki gerçekleştirdiklerinin de altını çizdi. Konu
ile ilgili yapılan çalışmaları içeren bir bülten
çıkarmayı düşündüklerini söyleyen Sütçü,
kuracakları web sitesi aracılığı ile duyuruları
yayınlayacaklarını da sözlerine ekledi.

armara Medya Merkezi
tarafından medya ve iletişim
çalışmaları alanında akademik
çalışma yürütün lisansüstü öğrenciler
başta olmak üzere iletişim fakültelerindeki görme engelli öğrenciler
için temel eserlerin seslendirilmesini
kapsayan “Sesli İletişim Kütüphanesi”
Projesi başlatıldı. Koordinatörlüğünü
Yrd. Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz’in
yaptığı projede, Arş. Gör. Merve Çerçi
yürütücülüğünde ilk seslendirme
gerçekleştirildi. Medya ve İletişim
Çalışmaları alanında önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Nermin
Abadan-Unat’ın Türkiye’de kamuoyu
kavramıyla ilgili ilk doktora tezi
olarak da bilinen Halk Efkarı Mefhumu ve Tesir Sahaları kitabının ilk
60 sayfası Arş. Gör. Doğuşcan Göker
tarafından okundu. “Sesli İletişim
Kütüphanesi” Projesinden Lisans,
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri
olmak üzere tüm öğrenciler yararlanabilecek. Marmara Medya
Merkezi tarafından başlatılan projeye
gönüllü olarak yer almak isteyen
herkes katkıda bulunabilecek.
Şimdiye kadar 24 öğrencinin gönüllü
olarak katılma başvurusu yaptığı
projede kapsamındaki okumalar,
Salı ve Cuma günleri saat 10.00 ile
13.00 saatleri arasında Marmara
Radyosu’nda devam edecek. Gönüllü
olarak bu projede yer almak isteyen
öğrenciler Arş. Gör. Merve Çerçi ile
irtibata geçebilirler.
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Kulüp zengini
M

armara Üniversitesi eğitimin
yanı sıra öğrenci kulüpleriyle
de öğrencilere farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkânı sağlıyor. 68
tane A tipi ve 91 tane B tipi olmak
üzere toplam 159 tane öğrenci
kulübüyle okulun tüm kampüslerinde aktif çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Bölümlerin kendi çalışmaları
için oluşturdukları kulüpler A
tipi olurken; sanat, spor, felsefe,
bilim ve yardımlaşma gibi alanları
kapsayan kulüpler ise B tipi olarak
adlandırılıyor.

HERKES İLGİLİ OLDUĞU ALANDA
KULÜP KURABİLİR
Kültür Koordinatörü Umut
Gülyüz’den aldığımız bilgilere
göre, okulun öğrencisi olan herkes kulüp kurma hakkına sahip.
Gerekli prosedürler yerine getirildikten sonra kulüpler faaliyetlerine başlayabiliyorlar. Kulüpler,
gerçekleştirecekleri faaliyetlerinde serbest hareket edebiliyorlar. Kulüp yönetmeliğine göre
oluşturulacak ya da oluşturulmuş
öğrenci kulüplerine herhangi bir
bütçe ayrılmıyor ancak okul adına
projeler, organizasyonlar, akademik
ve bilimsel çalışmalar gerçekleştiren
kulüplere üniversite tarafından
gerekli olanaklar sağlanıyor.

“MARMARA ÜNİVERSİTESİ TESCİLLİ
BİR MARKADIR”
Gülyüz, Marmara Üniversitesi’nin tescilli bir marka olduğunu belirterek,
kulüplerin üniversitenin adını kullanarak okul dışında faaliyet gösteremeyeceklerini kaydetti. Bu durumun
aksi gerçekleşirse üniversitenin
bundan sorumlu olmadığını dile getirdi. Gülyüz, bunun yanı sıra sosyal
sorumluluk projeleriyle kulüplerin
ön plana çıktığını ve yardıma ihtiyacı
olan insanlara gerekli destekleri verdiklerini kaydetti.

GÜNEŞİN ÇOCUKLARI HER YERDE
2010 yılında kurulan Marmara Üniversitesi Güneşin Çocuklarına Yardım
Kulübü bu kadar kısa sürede 4 bini
aşkın gönüllü kazanmış. Kulüp, 60
kişilik aktif kadrosuyla Türkiye’nin her
yerinde yardıma muhtaç çocuklara
el uzatıyor. Kulübün üyelerinden,
Sema Bozkurt kulübün amaçlarını şu
şekilde anlatıyor. “Kuruluş amacımız
köy okullarındaki çocukların üniversiteye bakış açısını değiştirmek. Ama
tabi en başta onların yüzlerini güldürmek.” Kulüp öğrenci zenginliğinin
yanında bölüm zenginliğiyle de
göze çarpıyor. Güneşin Çocuklarına
Yardım Kulübü’nde hukuktan ekonomiye, tıptan eğitim fakültesine

kadar birçok bölümden
öğrenci var. Bu durumu
Sema Bozkurt, “Çocukların
ileriki yaşantıları için bölüm
çeşitliliği büyük şans. Birçok bölümü
öğrencilerden dinleme fırsatı buluyorlar ve bu durum onların geleceğini
şekillendiriyor. İleride özellikle
meslek seçimlerinde etkin karar
vereceklerini düşünüyoruz” şeklinde
değerlendiriyor.

OYUNCULUK KULÜBÜ
Dönem başında kurulup, faaliyete geçen Oyunculuk Kulübü,
profesyonel eğitmenleriyle birçok
çalışma gerçekleştiriyor. Kulüpte,
temel oyunculuk eğitiminin yanı
sıra senaryo yazarlığı, seslendirme,
dublaj eğitimleri veriliyor. Kulübe
üye olan öğrenciler eğitimin yanı sıra
yılsonunda sahneleyecekleri oyuna
da hazırlanıyorlar. Kulübün üyelerinden, İpek Özlem Turhan profesyonellerden eğitim almanın büyük
bir şans olduğunu, oyunculuğa
adım atmada bunun önemli bir araç
olduğunu dile getirdi. Kulübün öne
çıkan bir diğer imkânı ise ajans yönlendirmelerine sahip olması. Kulüp,
oyunculuğu hedef olarak seçen
veya hobi olarak ilerletmek isteyen
öğrencilere kaliteli ve güvenilir
seçenekler sunuyor.

Rekabet yoksa teknolojik gelişme de yok
Ayşenur Çelimli - Seral Karagel

M

armara Üniversitesi Değişim
Yönetimi Kulübü’nün
düzenlediği Rekabet Kurumu
Etkinliği Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu ve
Rekabet Kurumu Uzmanı Çağlar
Deniz Ata’nın katılımıyla Göztepe
Kampüsü’nde gerçekleşti. İlk
oturumda Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu,
rekabetin ne olduğunu, ne işe
yaradığını, serbest piyasa düzeninin ne olduğunu ve neden

piyasa düzeninin yeterince serbest
bırakılmadığını çeşitli örneklerle
açıkladı. Katırcıoğlu, Türkiye’deki
rekabeti geniş çapta anlattı. Rekabet Kurumu Uzmanı Çağlar Deniz
Ata’nın sürdürdüğü ikinci oturumda
ise, rekabetin farklı tanımları açıklığa
kavuşturuldu. Söze, rekabetin bir
yarış olduğunu belirterek başlayan
Ata, daha iyi üretmek veya daha karlı
üretim yapabilmek için firmaların

MarmaraM
Euronews
işbirliği
hayata geçti

arasında meydana gelen rekabetin bir yarışma olduğunu söyledi.
Serbest piyasanın belli çerçeveler
arasında bir yarış olduğunu belirten
Ata, rekabet olmazsa teknolojik gelişme de olmaz diyerek
konuşmasına devam etti. Ata, son
olarak staj imkanlarından da
bahsederek, nasıl rekabet uzmanı
olunabileceği hakkında çeşitli bilgiler
verdi.

Ayşen Bolat

armara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Yusuf Devran ve Euronews Küresel
Dağıtım Direktörü Arnaud Verlhac
tarafından imzalanan anlaşma
uygulamaya geçti. Marmara Medya Merkezi öğrencilerine pek çok
imkan sağlayan anlaşma sayesinde Marmara TV birimi zengin

bir haber kaynağına daha kavuştu.
MMM bünyesindeki tüm birimlerin
kullanımına açık olan Euronews
içeriği aynı zamanda dersler için
de görsel ve işitsel materyal olarak
kullanılabiliyor. Anlaşma sayesinde
öğrencilerin yanı sıra araştırmacılar
da tüm haber ve program arşivine
ulaşılabiliyor.
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Okurken
para
kazanıyorlar
Şina Ceylan, Merin Kızıl, İrem Demirkaya

M

armara Üniversitesi öğrencilerine
sosyal ve kültürel imkanlar
sunmanın yanında ekonomilerine de
katkı sağlıyor. Ders saatleri dışında
kısmi zamanlı olarak çalıştırılan
öğrenciler hem kendi alanlarıyla ilgili
uygulama bilgisi edinirken, hem de
para kazanıyorlar. Her eğitim-öğretim
döneminde ortalama bin 500 öğrenci
kısmi zamanlı olarak istihdam ediliyor.
Aylık 60 saati dolduran öğrencilere
asgari ücretin üçte biri oranında
maaş veriliyor, kaza sigortası da
yapılıyor. Kısmi zamanlı olarak alınacak
öğrencilerin disiplin cezası almaması
ve okul dönemini uzatmaması gerekiyor. Öğrencilere birim değiştirme
hakkı sağlanıyor. TC numarası olmadığı
için yabancı uyruklu öğrenciler kısmi
zamanlı olarak çalıştırılamıyor. Sağlık
Kültür Spor Dairesi Kısmi Zamanlı
Öğrenci Birimi Koordinatörü Kadir
Kandemir, kısmi zamanlı olarak alınan
öğrencilerin rektörlük, enstitüler,
fakülteler, yüksekokullar, kütüphaneler,
bilişim merkezleri, uygulama merkezleri başta olmak üzere toplamda 58
birimde çalıştırıldıklarını söyledi. Kısmi
zamanlı öğrencilerin bir yıl olmak üzere
iki dönem çalışma hakları olduğunu anlatan Kadir Kandemir, çalışan-çalıştıran
memnuniyetinin olması durumunda
bu uygulamanın öğrencinin mezuniyetine kadar devam edebileceğini ifade
etti. Kandemir, kısmi zamanlı öğrenci
alımlarının Haziran ve Eylül olmak üzere
yılda iki kez yapıldığını söyledi. Haftada
15 saat çalışması gereken öğrencilere
aylık 240 TL maaş ödendiğini belirten
Kandemir, asgari ücrete göre artış
yapıldığını aktardı. Matematik Bölümü
2. sınıf öğrencisi Elif Açıkgöz, Bilişim
Merkezi’nde çalışıyor. Bilgisayarlarla
ilgili teknik sorunlar ve işlemlerde
sıkıntı yaşayan öğrencilere yardımcı
oluyor. Bir yıldır merkezde çalışan Elif
Açıkgöz, bilgisayar ve teknolojiye olan
ilgisinden dolayı bu birimde çalışmayı
istediğini söyledi. Fen Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 3. sınıf
öğrencisi Zeynep Özcan, kütüphanede
süreli yayınlar biriminde kısmi zamanlı
öğrenci olarak çalışıyor. Tarih bölümünde çift anadal da yapan Zeynep
Özcan, işinden, mesleğinin pratiğini
yapma imkanı bulduğundan dolayı çok
memnun olduğunu ifade etti.

Yukarıdakilere dikkat!
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Halaskargazi Caddesi tarihi, kültürel ve sosyal açıdan birçok
niteliğe sahip. Cadde üzerindeki binalar da bu cadde kadar pek çok özelliği içinde barındırıyor. Ancak günümüzde
bu binalara yeterince sahip çıkılmıyor. Binalar bozulmuş
yapılarıyla dikkat çekiyor.

Yeter Şeko

1

920’li yıllardan bu yana birçok
tarihi olaya tanıklık eden Halaskargazi Caddesi bugün de tarihe
geçecek olaylara şahit oluyor. Kurtarıcı
anlamına gelen adının hikâyesi
Atatürk’ün bu cadde üzerinde bulunan evinde Kurtuluş Savaşı planlarını
yapmasından geliyor. Günümüzde
müze olarak kullanılan bu ev önemini
hala koruyor. Bunun yanı sıra Halaskargazi Caddesi sinemaları, otelleri,
pasajları, müzeleri ve Cumhuriyet
Dönemi’nden kalma tarihi binalarıyla
İstanbul’un nadide caddelerinden
biri olma özelliğini taşıyor. Taksim ile
Mecidiyeköy’ü bağlayan Halaskargazi
Caddesi’ndeki binaların da geçmişi
1920’li yıllara dayanıyor. Binalar tarihi
dokularıyla dikkat çekiyor. Bu yapılar
sağlamlıklarından dolayı restorasyona
sık ihtiyaç duymuyorlar. Genellikle
19.yy sonları ile 20.yy başlarına ait olan
yapıların içlerinde “Ardekon Stiline” giren örneklerde var. Fakat bu binaların
göze çarpmasının bir başka sebebi de
köklü yapıların üzerine çıkılmış olan
yeni ve tarihi görüntüyü bozan katlar.
Anıtlar Kurulu’ndan aldığımız bilgiye
göre binaların üzerine kat çıkıldığı
dönemde, bir caddede yan yana 3 yapı
varsa, eski yapı bunların ortasında ve
daha kısa kalıyorsa, o binayı diğer ikisine eşitleme zorunluluğu vardı. Ekler
bu ilkeye göre inşa edildi.

KİŞİLERİN EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA BU TARZ DURUMLAR DÜZELİR
Oktay Günaydın binasının sahibi
ve yöneticisi diş hekimi ve emekli
albay Dr. Osman Gazioğlu konuya
ilişkin olarak şunları söyledi: “Bu izin

alınmadan yapılamayacak bir durum.
Belediyenin izniyle gerçekleştirilmiş.
Ben 1993 yılında binayı aldım. Binaya
adını da veren Müteahhit Oktay Bey
1967 yılında kat çıkmış. Ben binayı
aldığımda da bu şekildeydi. Bu açıdan
enteresan bir yapıya sahipler.” Osman Gazioğlu da yapıların şeklinden
duyduğu rahatsızlığı dile getirerek
bunun tarihe olan saygıyla alakalı
olduğunu söyledi. Avrupa’dan örnek
veren Gazioğlu, Fransa, İngiltere gibi
ülkelerde yaşayan insanların daha
duyarlı olduğunun altını çizerek “1900
yılında yapmış oldukları eserleri büyük
bir titizlikle koruyup sahip çıkıyorlar”
dedi. Sorunun eğitimsizlikten ve rant
sağlama çabasından kaynaklandığını
vurgulayan Gazioğlu “Kişilerin eğitim
seviyesi arttıkça bu tarz durumlar
düzelir” ifadelerini kullandı. Binaların
sağlamlığından emin olan Gazioğlu
restore gereken durumlarda da üzerine
düşen görevi en iyi şekilde yaptığını
belirtti.

70’Lİ VE 80’Lİ YILLARDA ÇOK YAYGINDI ŞİMDİ Kİ YASALAR DAHA KATI
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 2 No’lu ofis müdürü; Hilmi Aydın
ve mimar Özlem Uçakuş’tan aldığımız
bilgilere göre; eski eser üzerine kurul
kararı ile kat çıkılabileceği belirtildi.
Eğer böyle bir karar ortada yok ise
katların kaçak olduğu söylendi. Bina
yöneticilerinin söyledikleri yapıların
izin alınarak yapıldığı söylevine Aydın
ve Uçakuş “Doğrudur. 70 ve 80’li
yıllarda çok yaygındı kat çıkma durumu. Bina siluetlerine göre bu izin
verilmiştir. Şu anda bu tarz uygula-

malar daha katı” cevabını
verdiler. Binaya neye göre
kat çıkıldığı sorusunu
“Binaya kat çıkarken statik
ve siluet önemli” şeklinde
yanıtladılar. Genellikle
binaların yıkılması değil
güçlendirilmesi amacıyla
işlem yaptıklarının altını
çizerek yapılacak düzenlemelerde tamamen sokak
dokusu ve siluet göre
hareket edildiğinin üzerinde durdular.

aşamasına değinen
Tanker, eski binanın dış
cephesini koruyarak kat
çıkıldığını söyledi. Eski
yapının üzerine böyle
bir işlem yapılmasının
çok yanlış olduğunu,
yapılmaması gerektiğini
eğer yapılıyorsa da zemin
güçlendirmesinin şart
olduğunu sözlerine ekledi.

STATİK AÇIDAN UYGUNSA
ÇOK DOĞRU BİR UYGULAMA

Farklı örneklerle meseleye
yaklaşan Serpil Tanker
“Bu konuya sadece
binalar doğrultusunda
bakmamız bizi kısıtlar.
Mesela; binaların dışında
eski camilerin bitişiğine
de yeni yapılar inşa
ediliyor. Ben bunun için
Süleymaniye’de çok
mücadele ettim. Mimar
Mehmet Ağa Camii’ne
bitişik bina yapıyorlardı.
Ben imza atmadım. Planının
değiştirilmesi gerektiğini söyledim.
Fakat tek başına mimar hiçbir şey
yapamıyor” diyor.

Kültürel doku ve mimarinin bozulduğunu kabul
eden Özlem Uçakuş’a bu
tarz işlemlerin yapılması
doğru mu? Sorusunu
yönelttiğimizde aldığımız
cevap biraz şaşırtıcı oldu.
Özlem Hanım “Statik
açıdan uygunsa çok doğru
bir uygulama, yapılabilir” ifadelerini kullandı. Katlara farklı renkte kat
çıkılmasının nedenine ise “Renklerin
farklı olma sebebi belli olsun diye
bilinçli bir şekilde yapıldı” dedi. Hilmi
Aydın ve Özlem Uçakuş bu tarz olaylarda ki en büyük sebebin belediyelerin
oy kaygıları olduğunu söylediler. Rant
kelimesinin anahtar kelime olduğunu
belirterek cümlelerini noktaladılar.

ESKİ DOKUNUN BOZULMASINI
GEÇİN MUHİT BOZULDU
Konuyla ilgili olarak konuştuğumuz
253-255 numaralı binanın yöneticisi ve müteahhitti Yüksek Mühendis Mimar Serpil Tanker binalara
kat çıkılmasının tamamen siyasi
kararlar olduğunu belirtti. Sorunu mimari açıdan yorumlayan
Tanker “Eğer bir yerde eski eser
varsa onun kontur ve kaba
stilinin dikkate alınması lazım.
Siyasiler geldikleri zaman
buna bakmıyorlar” ifadelerini
kullandı. Serpil Tanker binanın
1920’lerde yapıldığını belirtti. Altta kalan yapıya kat
çıkmayı yeni yönetmeliğe
göre yaptıklarının altını
çizdi. Binanın yapım

TEK BAŞINA MİMAR
HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ

YABANCILAR BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE BİZDEN DAHA ÇOK SAHİP
ÇIKIYOR
Serpil Hanım, kültürel mirasa sahip çıkmak için önce baştakilerin
sonra eğitimcilerin bilinçli olması
gerektiğini söyledi. Bu sayede
halkın da bilinçleneceğinin altını
çizdi. “Bir ülkenin yöneticileri
ve önde gelenleri kültüre sahip
çıkmıyorsa onun altındakilerden
de ne bekleyeceksiniz?
Yabancılar bizden daha çok sahip çıkıyor bizim kültürümüze”
ifadeleriyle kültürel mirasa
gereken özenin gösterilmesi
gerektiğinin altını çizdi.

İLKE OLARAK EN AZ
MÜDAHALE ESASTIR
Marmara Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Selçuk Mülayim konuyla
ilgili olarak esas olanın
dokuyu bozmamak ve

yükseltiye önem vermek olduğunu
kaydetti. Yükseltinin arttırılması
halinde caddenin ışık alması açısından
bambaşka bir yere dönüştüğünü
söyledi. Böyle durumlarda ilke olarak
en az müdahalenin esas olduğunu
belirtti. Mülayim; eski bina üzerine
kat çıkma olayının Almanya’da da
olduğunu yalnız ekin muhtesit
kısmının belli olmayacak şekilde inşa
edildiğini belirtti. Ancak bunun ahlaki
şartlara uygun olmadığının üzerinde
durdu. Selçuk Mülayim, “Muhtesit
kısmının belli olması ahlaki bir kuraldır.
Ekin hangi koşullarda inşa edileceği ve
yüksekliğinin ne kadar olacağı Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu
tarafından belirlenir” diyerek sözlerini
noktaladı.

SÖZ KONUSU KÜLTÜREL MİRAS İSE
SAYGISIZLIĞIN ÖTESİNDE BU YAPILMAMASI GEREKEN BİR ŞEYDİR
Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel
Sekreteri Mücella Yapıcı, Mimarlar
Odası’nın tarihi eserlerin korunmasıyla
yakından alakadar olduğunun anlattı.
Yapıcı, bu tarz yapılar için “Söz konusu kültürel miras
ise saygısızlığın
ötesinde bu
yapılmaması gereken bir şeydir”
ifadelerini
kullandı.

ANAYASA BU TÜR VARLIKLARI KORUMA GÖREVİNİ HEM DEVLETE HEM DE
TOPLUMA EŞİT OLARAK DAĞITMIŞTIR
Mücella Yapıcı sözlerini “2863 ve 3226
sayılı özel yasalarımız var. Ayrıca anayasa
bu tür varlıkları koruma görevini hem
devlete hem de topluma eşit olarak
dağıtmıştır. Onun için bunları korumak
sadece devletin görevi değildir. Öncelikli görevidir o ayrı. Ama aynı zamanda
toplumun da bunlara sahip çıkması
gerekiyor ki bu noktada özellikle
Mimarlar Odası çok ciddi çalışmaları
olan bir kurumdur” şeklinde sürdürdü.
Bu çalışmalar içerisinde dava açma,
kurullara gözlemci üye olarak katılma,
hem merkezi hem yerel yönetimlerle
görev açısından ilişkiler kurma,
uyarma, itiraz etme ve meslektaşları
üzerinde bir takım kurallar getirerek
çevreyi değerlendirme uygulamaları
yer alıyor. Bu konuşmaların yanında
binalardan birinin sahibi ve yöneticisi
olan Ünsever Hukuk’takilerin konuya
ilişkin olarak konuşmamaları da dikkat
çekici noktalardan biriydi. Aldığımız
bu görüşler doğrultusunda; bu tarz
yapıların sadece Halaskargazi Caddesi
ile sınırlı kalmadığını benzer örneklerini
dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde
görebileceğimizi öğrendik. Çözüm
ise bazılarının düşüncelerinin
değişmesi ve halkın kültürel
mirasa sahip çıkması
konusunda bilinçlenmesi.
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Tanımlanamayan
hastalık:

Tıp eğitimi sosyalleşiyor
Gamze Önder

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel, fakültede yaptıkları değişiklikleri, öğrenci programlarını ve çalışmalarını
anlattı. Tıp Fakültesi öğrencilerinin sadece tıp açısından değil aynı zamanda sosyal açıdan da yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

M

armara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde öğrencilerin, öğrenim
süreleri boyunca araştırmaya teşvik
edildiğini ve bu kapsamda 13 yıldır
her sene MASKO (Marmara Student
Kongres) adında bir öğrenci kongresi
düzenlediklerini söyleyen Hasan Fevzi
Batırel, bu uygulamanın Türkiye’de
oldukça beğenildiğini belirtti. Birçok
konuşmacının da katıldığı program,
öğrencilere yıl boyunca yaptıkları
çalışmaları sunma imkanı sağlıyor.
Öğrencilerin sosyal bir ortamda
çalışmasına destek veren bu organizasyon kapsamında, çeşitli konserler ve
etkinlikler de düzenleniyor.

TIP EĞİTİMİ, USTA
ÇIRAK İLİŞKİSİNE
DAYANIYOR
Prof. Dr. Hasan Fevzi
Batırel, öğrenci
makalelerinin dergi
kriterleri ve dergi
değerlendirme
sürecine
uyum

sağladığı takdirde Marmara Medical Journal dergisinde yayınlandığını,
öğrenci çalışmalarına verdikleri
destekleri ve düzenlenen programları
anlattı. Bu kapsamda, staj sistemini, blog uygulamaları haline
dönüştürmeleriyle birlikte eğitimde
yaptıkları yeniliklerden söz etti. Profesyonellik koridoru adı verilen yeni
sistemle, 4, 5 ve 6. sınıflarda klinik
eğitimin kısmen değiştiğine değinen
Batırel; “Örneğin bir öğrenci beyin
hastalıklarını öğrenmek istediğinde
nöroloji stajına gidiyordu. Biz bu stajları
ortadan kaldırdık. Bir öğrenci sinir sistemi hastalıklarını öğrenmek istediğinde,
beyin cerrahları, radyologlar, nörologlar
gibi birçok uzmandan destek alıyor.
Bu durumda da yaptığımız çalışmalar
tek bir staj olmaktan çıkıp blog haline
dönüşüyor” dedi. “Tıp eğitimi biraz da
usta çırak ilişkisine dayanıyor. Hocadan,
hastadan, arkadaştan, kitaptan edinilen
bilgiler bir bütün halinde öğreniliyor”
diyen Batırel, yaşanılan en önemli problemlerin, öğrencilerin kriz anlarında

nasıl davranacaklarını bilmemeleri,
hasta ve hasta yakınlarıyla olan iletişim
sorunlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

PROFESYONELLİK KORİDORU
Prof. Dr. H. Fevzi Batırel, öğrencilerin,
özellikle iletişim problemlerini
aşmalarını ve hastayı tedavi sürecinde
psikolojik ve sosyal bakımdan tüm yönleriyle değerlendirmelerini kolaylaştırma
açısından Profesyonellik Koridoru
çalışmalarının önemli katkıları olduğuna
değindi. “ Tıp dünyası dışından insanlar
geliyor çeşitli tecrübelerini anlatıyor.
Örneğin bir hasta geliyor hastalığını ilk
duyduğunda ne hissettiğinden bahsediyor. O hastalıkla ilgili ne gibi sıkıntılar
yaşadığını, evinde oluşan ve psikolojik
açıdan karşılaştığı problemleri anlatıyor.
Öğrencilerimiz de bunu dinliyor. Profesyonellik Koridoru gibi bir çalışmaya
ihtiyaç duyuluyor çünkü biz çoğunlukla
sadece hastalığa bakıyoruz. Örneğin bir
kanser hastasında, bizim görmediğimiz
inanılmaz bir sosyal yıkım var. Hastalıkla

birlikte çevresel ve ailesel birçok
problemle de baş etmek durumunda
kalıyorlar. Biz bunun farkına varmalarını,
tıp pratiği açısından sadece ihtisaslarla
sınırlı olmadıklarını bilmelerini istiyoruz.”
diyen Batırel, Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin bu önemli çalışmalarıyla
Türkiye’deki kamu üniversiteleri
arasında 3. sırada olduğunu söyledi.

SAĞLIK SADECE TIBBI İYİLİĞİ DEĞİL,
RUHİ SOSYAL TOPLUMSAL İYİLİĞİ DE
TEMSİL EDİYOR
Yeni programlarının bütünüyle,
tamamlayıcı tıbbı önemsediğini
anlatan Hasan Fevzi Batırel, hastalığın
anlaşılması için hastaya her yönüyle
yaklaşılması gerektiğini söyleyerek,
öğrencilerin hastalığa en az üç dört
branşın bakış açısıyla yaklaşmaları
gerektiğini vurguladı. Dünya Sağlık
Örgütü’nün yaptığı sağlık tanımında da
belirtildiği gibi sağlığın yalnızca tıbbi iyilik olmadığını, ruhi ve toplumsal iyiliğin
de büyük önem taşıdığını belirtti.

SAĞLIK
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Şizofreni
Merve Bavra-Dilay Argün

Ağır bir psikolojik rahatsızlık olan şizofreni hastalığına; hastalar, hasta yakınları ve doktorların gözünden baktık. Yaşadıkları hastalığı “illet bir
hastalık” olarak nitelendiren hastaların atak anlarında yaşadıkları olaylar ise oldukça üzücü.

1

0 yıl önce Büyük Amerikan yolcu
gemilerinde garsonluk yapan
Murat Bey sözlerine, yurtdışında
yakalandığı bu hastalığa ilk başlarda
teşhis konulamadığını ifade ederek
başladı. “Önce belirsiz korkular
yaşadım, birisi beni öldürecekmiş
gibi geliyordu. Bunun bu şekilde
devam edemeyeceğini anladığımda
eve gitmek istedim, işyerim bana eve
dönmemi ve tedavi olduktan sonra
gelmemi söyledi” şeklinde hastalığa
yakalandığı evreyi anlattı. Eve gittiğini
ancak o gerginliği üzerinden bir
türlü atamadığını sözlerine ekleyen
Murat Bey, yaşadığı ilk atağı şu sözlerle ifade etti: “Spor salonundan eve
döndüğüm bir gün, birden içimi bir
korku sardı. Çenem kilitlendi ve sol
kolum uyuşmaya başladı. Kalp krizi
geçirdiğimi sandım. Tabi evdeki
herkes ayaklandı
ve acile gittik.
Doktorlar kalbimde sorun
olup
olmadığını
araştırmaya
başladılar ancak
bir şey bulamadılar”
Katlanması zor ölüm korkuları
yaşadığını anlatan Murat Bey,
korkularının gündelik yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini “Hiçbir yere tek
gidememeye başladım. Yeğenlerim
olmadan dışarı çıkamıyordum. Eve
gelirken panik ataklar geçirmeye
başlamıştım. İçimde devamlı bir
ölüm korkusuyla yaşamaya
başladım” sözleri ile aktardı.
Korkuları ile yüzleşemediği
için bir süre doktora
gitmeyi reddeden
Murat Bey’e, doktora
gitmesinin ardından
ise Panik Atak,
Alzheimer gibi
teşhisler konuldu.
Gördüğü tedavilerden yanıt
alamayan
Murat Bey,
tedaviye

yönelik korkularını şu sözlerle dile
getirdi: “Bana olmayacak bir teşhis
konup, hastaneye kapatacaklarını,
hastane köşelerinde öleceğimi
düşündüm. Bu nedenle hastaneye
gitmemek için üstümü başımı kestim
kendime zarar verdim, camdan aşağı
atlamaya kalktım”
Yaşadığı ataklar sırasında yaptıklarının
farkında olduğunu ancak kendine
hâkim olamadığını açıklayan Murat
Bey en ağır atağını ise şöyle anlattı:
“Balkonumuza bakan bir koltuğumuz
vardı. Orada otururken kapıda birden
bir adam belirdi. Ablama bizim haricimizde evde yabancı birinin olup
olmadığını sordum. Ablam olmadığını
söyleyince kalp atışlarımın arttığını
hissettim. Adam benimle konuşmaya
başladı, kendini tanıtarak bana yardım
edeceğini söyledi. Benimle gel dedi
ve balkona doğru gitti. O sırada
ben de ayağa kalktım ve peşinden

gitmeye başladım. Balkona çıkıp
bakmak için baya münakaşa ettim
evdekilerle. Adam aşağıdan beni
çağırmaya başladı buraya gel, burada bir şey olmaz sen benim yanıma
gel diyordu. Evdekiler olmasaydı bu
olay ölümle sonuçlanabilirdi” 2009
yılında bir evlilik gerçekleştirdiğini
ve bir çocuk sahibi olduğunu da
sözlerine ekleyen Murat Bey, şizofreni
teşhisinin ise hastalığının 6. yılında
konulduğunu ifade etti. Hastalığını
kabullenmekte zorluk çeken Murat
Bey, ailesinin korkuları ve ısrarları
üzerine 3 yıl GATA’da yattığını belirterek “Ailem kendime zarar vermemden, kendimi bir yerden atmamdan
çok korkuyorlardı. Ben kendimden
başka kimseye zarar vermem. Zaten
bir çocuğum var; onunla oyun oynuyoruz, parka çıkıyoruz. Benim en
büyük motive kaynağım oğlum. Onu
çok seviyorum” şeklinde konuştu.
Yaşadığı korkularla yolda yürümenin bile çok sıkıntılı olduğunu
söylen Murat Bey, “Yolda yürürken
yaşadığım olaylardan bile tereddüt
eder haldeyim. Arkama bakmadan
yürüyemiyorum. Her an birisi kafama
bir şeyle vurup beni öldürecekmiş
gibime geliyor. Öyle bir şey yokmuş
ama ben hala tereddütteyim. Doktorumla bu durumu paylaştım. Bana
rahat etmem için yeni bir ilaç yazdı.
Şimdi o ilacı kullanıyorum” sözleriyle
ifade etti. Şizofreni hastalığının, bir
hastanın yaşamı üzerindeki olumsuz
etkilerini “Hiçbir yere tek başıma gidemiyorum. Yalnızca markete, doktoruma, çocuğumla parka ve üç aydır
derneğe, gidip gelebiliyorum. Mesela
vapurla karşıya geçemem, düşmekten,
vapurun batmasından ya da yine bir
hayal görüp kötü bir şey olmasından
korkuyorum. Doktorum içeride
oturabileceğimi ve bir kere denememi
söyledi. Ama henüz kendimi hazır
hissetmiyorum. Yaparsam da yanımda
birisinin olması gerekiyor” ifadeleri
ile gözler önüne serdi. Hastalığının
10. yılını yaşayan Murat Bey, hayatına
doktorlarla sürekli irtibat içerisinde
devam ediyor. Günde 17 ilaç alarak
sosyal hayatına motive olmaya çalışan
Murat Bey’in durumu ise günden
güne daha iyiye gidiyor.
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KÜLTÜR&SANAT

Kütüphane

İrem Demirkaya - Merin Kızıl

Dünyanın her ülkesinde kabul gören sokak sanatına Türkiye’de de gün geçtikçe ilgi artıyor. Gelişmekte olan Türkiye’de yoğun iş temposu
kişileri farklı alanlara yönlendiriyor.

G

ünlük sıkıntılarımıza birkaç
dakikalık ara verebileceğimiz sokak sanatına ülkemizin her köşesinde
rast gelebiliyoruz. Meydanlarda,
vapurlarda, metro istasyonlarında ve
caddelerde sanatçıların sanatlarını
yapabilme alanı artıyor. Her yaştan
insanın resim, tiyatro, fotoğraf ve
müzik sanatlarını sokağa taşıması,
insanların sanata karşı farkındalığını
artırıyor. Biz de sokak sanatını ve
sanatçılarını gündeme getirerek, hem
sanatçıların hem de onlar sayesinde yaşamın temposuna ara veren
insanların fikirlerini aldık.

HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN!
Çemberlitaş’ta karakalem insan portresi çizen Bekir Yılmaz’a rast geliyoruz. Yıllarca genç-yaşlı, kadın-erkek
pek çok insanın portresini çizdiğini,
onların o anki ifadesini geleceğe
taşımaktan mutluluk duyduğunu
dile getiren Yılmaz, çizim yeteneğini
küçük yaşlarda fark ettiğini ancak
bunu gösterebileceği bir eğitim
hayatına sahip olamadığını belirtiyor. Yıllarca sanayide çalışmış
olmasına rağmen resim
tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmediğini
hatta bu sevgisini
çocuklarına
da

aşıladığını
söylüyor. Emekli
olduktan sonra sokaklarda özgürce resim
yaptığını, her gün yüzlerce

farklı yüzle karşılaşmanın onu mutlu
ettiğini ve hiç kimsenin hayallerinden
vazgeçmemesi gerektiğinin altını
çizerek sözlerini noktalıyor.

“ALKIŞLAR VE SAMİMİ TAVIRLAR
SAYESİNDE ADAPTE OLDUM”
Beşiktaş-Kadıköy vapurunda rast
geldiğimiz müzisyenler Ece ve
Oğuzhan ile konuştuk. Oğuzhan gitar
çalıp şarkı söylerken Ece para toplama
işini hallediyordu. Ece 29, Oğuzhan 24
yaşında. Ece, şan eğitmeni, Oğuzhan
ise drama öğretmeni ve 6 aydır birlikte çalışıyorlar. Sanat mı ön planda
para mı dediğimizde; ‘Para olmadan
bu ülkede sanat yaptırmıyorlar,
sanat uğraşımızı başka platformda para ihtiyacımızı
bu platformda
karşılıyoruz’
şeklinde cevap
verdiler.

Yaşadıkları
sıkıntılardan
bahseden Ece ve
Oğuzhan, Şehir Hatlarının
daha büyük firmalarla
anlaştığını belirterek bunun
dışında kalan sanatçılara sanat
yapma imkânı sağlamadıklarını dile
getirdiler. Oğuzhan tiyatro sanatçısı
olduğundan topluluk önünde heyecan yaşamadığını ancak Ece’nin ilk
başlarda heyecanlanıp çekindiğini
öğrendik. Ece, dinleyicilerin alkışları
ve samimi tavırları sayesinde çok kolay adapte olduğunu söyledi.

“SANAT SINIRLAMALARININ ÜLKESİ
YOK”

İsveç’te yaşadım.
Hem resim
hem müzik

Kadıköy meydana geldiğimizde
Suriyeli müzisyen Kholio Abor ile
karşılaşıyoruz. 10 yıldır sokak sanatçısı
olduğunu ve Türkiye’de 5. gününü
doldurduğunu öğreniyoruz.
Tercüman olan Abor ülkesinde sanata getirilen
kısıtlamalardan kaçarak Türkiye’ye
geldiğini
fakat

Saatler 00:01 olmasına rağmen ders çalışan, tez hazırlayan, yazı yazmaya çalışan, başını iki elinin ortasına alıp gözlerini dinlendiren ve hatta
uyuyakalanlar. Bize tuhaf gelen bu ortam hiç kapanmayan kütüphanelerden.

K

Türkiye’de
de sokakta
sanat yapmanın
çok zor olduğunu
dile getiriyor. Tüm zorluklara rağmen sanatına devam
etmeye çalıştığını söyleyerek,
insanların sanatına olan ilgisinin onu
yüreklendirdiğini belirtti. İngilizce,
İtalyanca ve Arapça şarkılar söyleyip
gitar çalan Kholio, sanat yapmanın
yanında hayatını sürdürebilme telaşını
da yaşıyor.

“YERLER SANATINI, BU HAVADA
KİMSE SANATI DÜŞÜNMEZ”
Son olarak Kadıköy rıhtımda
elektrogitarını çalan Ferit Poyraz’a
rastlıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim bölümü mezunu olan Poyraz, sokak sanatı hakkında şöyle
konuşuyor; “Yerler sanatını, bu havada
kimse sanatını düşünmez. Ben eğitim
dönemimde Portekiz’de 6 ay erasmus
programına katıldım. Daha sonra 3 yıl
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alanında
profesyonel eğitim
aldım. Büyük gruplarda büyük sahnelerde bulundum. Ancak
bar işletmecilerinin köylü
bakış açılarında dolayı gruptan
ayrıldım ve sokakları tercih ettim.
Geçindirmek zorunda olduğum
bir evim var. Sanatçıyım, geçimimi
müzik ve resimden sağlıyorum.
Bir buçuk yıldır sokaklarda müzik
yapıyorum. Beni sokakta dinleyen
birçok müzisyenden gruplarına
katılmam için davet alıyorum ancak müzik yaparken hem para hem
de mekân sıkıntısı var. Çünkü barlarda sahne alırken müşterilerin
kaçmaması için onların istekleri
doğrultusunda müzik yapmak zorunda kalıyoruz ve özgürlüğümüz
elimizden gitmiş oluyor. Kendimi en
iyi sokakta ifade ediyorum. Birkaç
kez zabıtalar tarafından amfim
alındı, birçok kez müzik sesi konusunda uyarıldım ancak bu sadece
insiyatif meselesi. Belediyede bu
konuyla ilgili muhatap olunacak
kimse yok.” Sanatçılar her ne kadar zorluk yaşasalar da kimi zaman
olumlu kimi zaman olumsuz tepkiler
alsalar da sanattan vazgeçmiyorlar.
Sanatseverler de sokak sanatından
oldukça hoşnut olduklarını belirtip
ve devamlılığını desteklediklerini
dile getiriyorlar.

ütüphane müdavimleri, öğrenciler,
kitap kurtları ve araştırmacılar
için adeta bir kâbustur kütüphane
zili. Toplanan kitap ve dosyalarla
birlikte, isteksiz hazırlanma sırasında
‘Gece de açık olsa ne olur?’ şeklindeki
serzenişler duyulur.
Yurtdışında özellikle Almanya gibi bazı
ülkelerde 7/24 açık olan kütüphaneler
tam da yukarıda bahsettiğimiz kitap
kurtlarına hitap ediyor. Bu ülkelerdeki
kitap müptelalarının çoğu uyku tulumuyla gelir kütüphaneye. Türkiye’de
ise kütüphaneler genellikle mesai saatleri arasında çalışıyor, bazı üniversite
kütüphaneleri de var ki çalışma saatlerini 7/24 yaparak Türkiye’de ki kitap
müdavimlerinin yüzünü güldürüyor.
Böylece daha çok tozlu rafları ve soğuk
ortamıyla aklımıza gelen kütüphaneler,
ev halindeki kütüphaneler olarak
karşımıza çıkıyor. İşte o kütüphaneler…

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ
KÜTÜPHANESİ
Akademik hayat için kolay,
ulaşılabilir, zengin bir kütüphanenin
vazgeçilmezliği inancıyla 7
Ocak 2013’ten itibaren Merkez
kütüphanesinin 200 kişilik giriş katını
kütüphane müdavimleri için haftanın
7 günü 24 saat açık hale getiren
Marmara Üniversitesi; öğrencilerin
daha fazla kaynak eserle çalışmasını
sağlamak için sahip olduğu 255 bin
basılı kitabın yanı sıra elektronik
ortamda da bünyesinde yaklaşık 3
buçuk milyon kitap bulundurmaktadır.
‘Sosyal Üniversite’ anlayışı ile görme
engelliler içinde yaklaşık 5 bin

sesli kitap bulunduran Marmara
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
bünyesinde Latince ve Osmanlıca
başta olmak üzere birçok nadir eser de
bulundurmaktadır. Sahip olduğu geniş
internet ağı ve veri tabanı sistemiyle
7/24 elektronik ortamda ulaşılabilir
hale gelen kütüphane eserleri öğrenci
ve akademik personel için daha rahat
bir çalışma sistemi oluşturmaktadır.

MUSTAFA İNAN KÜTÜPHANESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Ayazağa yerleşkesinde bulunan
Merkez kütüphanesi. Teknik anlamda
Türkiye’nin en kapsamlı kütüphanelerinden olmasının yanı sıra bünyesinde
sosyal eser, nadir eser ve harita
koleksiyonu bulundurmaktadır. Çeşitli
türlerde birçok elektronik kaynağa
da yerleşke içi ve dışından erişim
sağlanabiliyor.

ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ
KÜTÜPHANESİ
Türkiye’nin 5. büyük üniversite
kütüphanesi ve belki de en ilgi çekeni.
Tatil günleri dâhil senenin hiçbir dönemi
kapanmayan kütüphanede geceleyen
öğrenciler okulun servisiyle evlerine
gidebiliyor. Açılan kantin ve otomatlar
yüzünden ilk zamanlarda öğrencilere
bedava verilen çay ve kurabiye sevisinin
kaldırılmasına neden olmuş. Kantin ve
otomattan gelen gelir kitap alımı için
kullanılıyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SUNA KIRAÇ
KÜTÜPHANESİ
Nadir eser koleksiyonuyla dikkat çeken
kütüphane Osmanlı ve Avrupa tarihi,
edebiyat ve din konularında da birçok
kaynak esere sahip. Modern Türkçe’nin
yanında Osmanlıca Türkçesi, İngilizce,

Fransızca, Latince, Arapça ve Farsça
bir çok esere sahip kütüphane görme
engelliler içinde yaklaşık 800 sesli kitaba
sahip.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ
KÜTÜPHANESİ
Aralık 2013’te 7/24 ailesine katılan
kütüphane yeni olmasına rağmen
yoğun ilgi görüyor. 76 bin öğrenci ve
akademisyenlerinin dışında dışarıdan
da katılımcıları çok. Kütüphane internet
adresinden de ulaşılabilen yaklaşık 5 bin
sesli kitaba sahip.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ
KÜTÜPHANESİ
Öğretim dönemi 7/24 hizmet veren
kütüphane yaz döneminde ise mesai
saatleri arasında hizmet veriyor. 6bin 721
metre kare alanda aynı anda 730 kişiye
hizmet verebiliyor. Merkez kütüphanesi
ve fakülte kütüphanelerinde yaklaşık
150 bin adet kitaba sahip olan
üniversite oluşturmuş olduğu veri
tabanı sistemiyle bünyesinde yaklaşık 2
milyon kitap ve tez bulundurmaktadır.
Kütüphanelerin doğal havasını
teneffüs etmek isteyen Kitap kurtları
için her geçen gün 7/24 ailesine yeni
kütüphaneler katılıyor. Ancak Geçen
sene 7/24 ailesine katılan Atatürk
Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin
personel yetersizliğinden dolayı eski
çalışma saatlerine dönmek zorunda
kalması, bazı Kütüphanelerin de 7/24
hizmet vermek istemelerine rağmen
ellerinde yeterli imkân olmadığı için bu
hizmeti veremediğini gösteriyor.
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AYLIK AKBİL

Bol oksijenli hava sahası:

Öğrenirken
Öğreten Gençlik
Organizasyonu:

Atatürk Arboretumu
Dilay Argün
Kazım Çavuş

İstanbul’un
merkezine
20 km
mesafede bir
bitki müzesi.
Atatürk
Arboretumu
olarak geçen
canlı bitki
müzesi,
öğrencilere ve
botanikçilere
bilimsel
araştırma ve
gözlem yapma
fırsatı verirken;
gezme
amaçlı gelen
ziyaretçilere
ise bol oksijenli
hava sahası
sunuyor.
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Gamze Önder

T

ürkiye’deki iki bitki müzesinden biri
olan Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçe
sınırlarında, ulaşımı oldukça rahat bir alanda
yer alıyor. Hacıosman Metro İstasyonu’nda
inilmesinin ardından 42HM numaralı otobüs
ile Kemerburgaz Yolu’ndan ulaşabileceğiniz
296 hektarlık bu müze, Belgrad Ormanı’nın
da bir kısmını oluşturuyor. Türkiye’nin
nesli tükenme tehlikesi altında bulunan
bitkilerini koruma ve yaşatma, toplumda
doğa bilincinin oluşmasına katkı sağlama
amacı ile kurulmuş olan bu doğa harikası
yer, ciğerlerini temiz hava ile doldurmak
isteyen İstanbulluların, meraklı botanikçilerin
uğraması gereken mekânların başında
yer alıyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi
sayısının fazlasıyla arttığı arboretum, 2000
farklı taksona ait çok sayıda bitkiye ev sahipliği

yapıyor.1949 yılında Prof. Dr. Hayrettin
Kayacık›ın önderliğinde çalışmaların başladığı
bitki müzesi içerisinde bir adet de yapay
göl bulunuyor. Güzellikleri ile büyükşehrin
boğucu ve sıkıcı atmosferinden yorulan
insanları tazeleyip, dinlendiren arboretuma
giriş ücretleri de oldukça uygun. Giriş
ücretinin hafta içi 2 ile 4 TL; hafta sonları ise
indirimli: 5 TL normal: 10 TL olan park size
yeşilin her tonunu göstermeyi vadediyor.
Türkiye’nin ilk fidanlığını barındıran bu doğa
harikası arboretumun en çok ilgi gören
kısmı ise çam fidanlarının dizildiği yol ve
göl oluyor. İçerisinde tahta bir kulenin de
bulunduğu arboretumda kuleye çıkmak
tehlikeli sayıldığı gerekçesi ile yasaktır. Karaca,
ördek gibi hayvan türlerini içinde barındıran
arboretumun 2011 yılındaki öğrenci ziyaretçi

sayısı ise 14000. Özellikle meşe türlerinin
ağırlıklı olarak bulunduğu arboretum 17
parselden oluşuyor. Müzenin içerisinde
bulunan, ziyaretçilerin nerede olduklarını
gösteren tabelalar, “Bu belirlenmiş alandan
sonraki alanlarda kaybolabilirsiniz” levhaları
ve güvenlik kameraları da ziyaretçilerin
kaybolmamasına yönelik alınan tedbirleri
gözler önüne seriyor. Çin Yelpaze Çamı,
Amerikan Lale Ağacı, Mamut Ağaçları,
Açelyalar, Macar Meşesi, Japon Tespih Çalısı,
Anadolu Sığla Ağacı gibi türlerin içinde
bulunduğu bitki müzesi ziyaretçilerine bol
oksijenli bir hava sahası sunuyor. Arboretumda
yapılan yürüyüşün ardından Sarıyer sahile
inerek aldığınız deniz havası ve içtiğiniz bir
kahvenin ardından şehrin tempolu yapısına
dinlenmiş olarak tekrar başlayabilirsiniz.

Biyoloji öğrencileri
platformu, KATÜ’ye gidiyor
Gamze Önder

Türkiye’deki tüm biyoloji bölümü öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturdukları
Biyoloji Öğrencileri Platformu (BİYOP), 21.Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi’ni
bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KATÜ) düzenliyor.
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001 yılında kurulan Biyoloji Öğrencileri Platformu,
biyologların iş alanlarından,
biyolojik çeşitliliğin
korunmasıyla ilgili sorunlara
kadar birçok alanda faaliyet
gösteriyor. Biyoloji, genetik
ve moleküler biyoloji lisans
eğitimi gören öğrencilerden
oluşturduğu uluslararası
topluluk, çalışmalarını hiçbir
kuruma bağlı olmadan yürütüyor. Hiçbir kuruma
bağlı olmadan yalnızca
öğrenci işbirliğiyle
çalışmalarını
yürüten
BİYOP; ilk
olarak
2009
yılında
Hacettepe
Üniversitesi’nde Ulusal
Ekoloji ve Çevre Öğrenci
Kongresi’ni düzenledi.
“Biyoloji ve ilgili bölümlerde okuyan tüm lisans
öğrencileri BİYOP’un doğal
üyeleridir” diyerek yola
çıkan ve 38 üniversiteden
60 temsilciyi bünyesinde

barındıran platform, 21. kongresini bu yıl Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde düzenleyecek.
1-5 Eylül tarihleri arasında
Trabzon’da gerçekleştirilecek
olan konferansa katılım için
ön kayıt başvuruları 3 Mart’tan
28 Mart’a dek devam edecek.
Kongreye katılacak öğrencilerin
kesin kayıt işlemleri, 1-18 Temmuz arasında tamamlanacak.

Faaliyetlerine 2007’de Genç-Tur oluşumuyla birlikte başlayan YAŞÖM (Yaşayarak
Öğrenme Merkezi), 2011’de kurulan ve birçok aktivite yürüttükleri gençlik merkeziyle
çalışmalarına devam ediyor.

Ö

zellikle üniversite
gençlerinden oluşan
YAŞÖM gönüllüleri bu
platformu; “gençlerin, yine
gençlerden öğrendikleri;
hayatı paylaştıkları ve beraber
ilerledikleri bir sosyal girişim”
olarak tanımlıyor. Yurt içinde
yürüttükleri atölye çalışmaları
ve sosyal sorumluluk projeleri
haricinde yurt dışında da
aktiviteler düzenleyen YAŞÖM,
her öğrencinin kendi ihtiyacına
uygun eğitimlere kolaylıkla
ulaşabilmesi amacını güdüyor.

“GENÇLER KENDİLERİNİ VE
DÜNYAYI KEŞFEDİYOR”
YAŞÖM her yaz, Türkiye’nin ve
Dünya’nın birçok bölgesinden
gönüllüyü İzmir’de düzenlenen
Doğu-Batı Kampı’nda bir araya
getiriyor. Katılmak için yabancı
dil bilme şartı aranmayan bu
kampta, sosyal sorumluluk
projelerinin yanı sıra gönüllüler; spor aktiviteleri, geziler,
müzik ve dans etkinlikleri ile
kişisel farkındalığı artırma
çalışmaları yürütüyor. ‘Dünya
Akşamları’ adı verilen organizasyonla, AGH (Avrupa Gönüllü
Hizmeti) gönüllülerinin
desteğiyle her Pazar akşamı
dünyanın çeşitli ülkelerinin
tanıtımı yapılıyor. Anlatılan
ülkenin eğitim olanaklarından
yemek kültürüne kadar birçok

konuda bilgiler verilen seminerlerde öğrenciler, merak ettikleri sorulara cevap buluyor.
Aynı zamanda gönüllüler;
çeşitli AB ülkelerinde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla
‘Avrupa Gönüllü Hizmeti’yle
2-12 ay süreyle yurtdışındaki
organizasyonlara katılabiliyor.
Bunlarla birlikte YAŞÖM;
yabancı dilini geliştirmek ya da
yeni bir dil öğrenmek isteyenler için de ‘Konuşma Kulüpleri’
düzenliyor. Yıl içinde çeşitli
zamanlarda gerçekleştirilen
atölye çalışmalarıyla gönüllülerin birbirinden ayrı birçok
konuda fikir ve bilgi sahibi
olması sağlanıyor. Şimdiye
dek; İşaret Dili Eğitimi, İlk
Yardım Eğitimi, Cinsiyet Eşitliği,
Küresel Isınma, Çocuk Hakları
başta olmak üzere 42 atölye
çalışması düzenleyen YAŞÖM,
projelerini hayata geçirmeye
devam ediyor.

“YAŞAMAK ZATEN
ÖĞRENMEKTİR, YETER Kİ
BİLİNCİNDE OLALIM”
YAŞÖM; ‘Kep Atmaya Hazır
Mısın’, ‘İşsizliğe Karşı Yaygın
Öğrenme’ gibi atölyelerle gençliğin en büyük
kaygılarından biri olan
‘Mezun olduktan sonra ne
yapacağım?’ sorusuna çözüm
bulmaya çalışıyor. Etkili
iletişim, Sosyal girişimciliğe
giriş gibi eğitimlerle desteklenen bu programlar gençlerin sosyal çalışmalarda
bulunurken iş hayatına da
hazırlanmasına destek oluyor.
“Yaşamak zaten öğrenmektir,
yeter ki bilincinde olalım”
sloganıyla yola çıkan YAŞÖM;
gençlerin yalnızca kendileri için öğrenmeyi değil
öğrendiklerini herkesle
paylaşabilme amacıyla
hareket etmelerini sağlamayı
amaçlıyor.
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Marmara Medya Merkezi
Hatice Özbey

ve İKSV işbirliği

Uygar Aydın

Marmara Medya Merkezi ve İKSV arasında gerçekleştirilen işbirliği ile 33.İstanbul Film Festivali’nde Marmara Medya Merkezi kurumsal olarak görev alacak.

M

.Ü. İletişim Fakültesi adına Marmara
Medya Merkezi ve İstanbul Kültür
Sanat Vakfı (İKSV) adına İstanbul Film Festivali ekibiyle toplantıların yapıldığı karşılıklı
ziyaretler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Devran ile de
görüşen festival ekibi, Marmara Medya
Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.
Ziyarette İKSV Film Festivali Direktörü Azize
Tan’ın başkanlığında, Festival Koordinatörü
Nuray Muştu, Prodüksiyon Yöneticisi
Umut Kurç, Köprüde Buluşmalar Yöneticisi
Gülin Üstün, Medya İlişkileri Koordinatörü
Berna Özdemir, Marmara Medya Merkezi
Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Hediyetullah
Aydeniz ve Koordinatör Yardımcısı Öğr.Gör.
Yusuf Ziya Gökçek hazır bulundu.

“BASIN GÖSTERİM AKREDİTASYONU” İLE
HABERCİLİK
İKSV ile yapılan işbirliği çerçevesinde
33.İstanbul Film Festivali’nde düzenlenecek bir çok panel, etkinlik ve film

gösterimleriyle galalara, MMM canlı
yayından haber yapımına kadar birçok
alanda organizasyona destek verecek.
Bununla birlikte Marmara Medya Merkezi,
33.İstanbul Film Festivali’ne Akbank
Galaları bölümünde yer alan filmler
için düzenlenen basın gösterimleri için
“Basın Gösterim Akreditasyonu” ile kültür
sanat haberciliğinde önemli bir imkanı
öğrencilerine sunmuş olacak. İletişim fakültelerinin uygulama birimleri için bir ilk olan
bu akreditasyon ile MMM öğrencilerinin
benzer ulusal ve uluslararası organiza-

syonlarda akreditasyon ile habercilik
yapmalarında örnek teşkil edecek.

İŞ YAPARKEN EĞİTİM VE TECRÜBE
MMM öğrencileri 33.İstanbul Film Festivali organizasyonunda yer alarak hem
iş tecrübesi kazanacak hem de verilen
eğitimlerden istifade ederek bilgi birikimlerini arttıracaklar. Yaklaşık 60’ın üzerindeki
etkinliğin video ve fotoğraf çekimi ile
tüm etkinliklerin haberleştirilmesinde
öğrenciler görev alacak. Ayrıca canlı

yayın aracıyla yapılacak yayınlar ‘film.iksv.
org’ sitesinde MMM bilgi notuyla canlı
yayınlanacak. Şimdiye kadar festival web
sitesinde sadece yazılı olarak yayımlanan
20 festival röportajının görüntülenmesi ve
kurgularının yapımı da MMM öğrencileri
tarafından yapılarak yayımlanacak. Ayrıca
Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, Avrupalı sinema profesyonelleriyle bir
araya getirerek uzun metrajlı film yapımının
tüm aşamalarını kapsayan ve sadece profesyonellere yönelik üç ayrı atölyeden oluşan
Köprüde Buluşmalar etkinliğinin fotoğraf
ve video çekimlerini de MMM öğrencileri
yaparak önemli bir tecrübe kazanacaklar.
Kurumsal olarak 33.İstanbul Film Festivali’ne
katkıda bulunan Marmara Medya Merkezi,
festival kataloğunda logosu ve ismiyle
işbirliği yapılan ve teşekkür edilen kurumlar
listelerinde yer alıyor. Dekan Prof. Dr. Yusuf
Devran’ın özellikle değer verdiği bu işbirliği
sayesinde öğrenciler saha deneyimini
geniş anlamda yaşayıp, sinema dünyasının
dikkat çeken organizasyonlarından birinde
önemli görevler alacaklar.

Mahmut İhsan Hoca’ya veda yemeği
Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Halkla İlişkiler
Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Mahmut İhsan Özgen emekli
oldu. Prof. Dr. Özgen için
TBMM Florya
Tesisleri’nde
veda
yemeği
düzenlendi.

Y

emeğe Rektör Prof. Dr. M. Zafer Gül,
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf
Devran, Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Türkan Uğur Dai, Halkla İlişkiler Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Cengiz Anık ile öğretim
üyeleri katıldı. Uzun yıllar boyunca binlerce
öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Mahmut İhsan
Özgen’in duygulu bir konuşma yaptığı yemek
anıların paylaşıltığı renkli görüntülere sahne
oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Rektör Prof. Dr. M. Zafer Gül, Marmara
Üniversitesi’nin yüksek öğretim sistemindeki
yeri ve önemini anlattı. Rektör Gül, ayrıca
gelecek dönemde Marmara Üniversitesi’nde
gerçekleştirmeyi planladığı projelerini de
anlattı.

PROF. DR. MAHMUT İHSAN ÖZGEN HAKKINDA
1947 yılında doğan Mahmut İhsan Özgen,
lise öğrencisiyken gazeteciliğe başladı.

Muhabirlikten yazı işleri müdürlüğüne kadar
çeşitli kademelerde görev yapan Özgen, 1971
yılında Şampiyon Spor Dergisi’ni çıkararak 9
yıl 5 ay boyunca yayınladı. 1980 yılında Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı Müşavirliği’ne atanan
Özgen, Bakanlık Müşavirliği ve Başbakanlık
İstanbul Basın Merkezi Müdürlüğü yaptı.
İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu
olan Mahmut İhsan Özgen, yüksek lisansını

Sorbone Üniversitesi’nde siyaset sosyolojisi
üzerine yaptı. Prof. Dr. Mahmut İhsan Özgen,
doktorasını ise İstanbul Üniversitesi’nde
Siyaset Sosyolojisi ve İletişim Bilimleri
alanında yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde bölüm ve anabilim dalı
başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği ve
son olarak Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı
görevi yaptı.

