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“İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için,sevmekten korkuyor. Sevilmekten
korkuyor,kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor
sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.
Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan
korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir
şey vermediği için.Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için..”
W.SHAKESPEARE

Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.
Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız,
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Merhaba Sevgili Mezunlar,
Bu ara BİLGİ’ye yolum gene sık düşmeye başladı. Geçen gün Roy
Manukyan Hocamız ile oturup sohbet etme şansım oldu kampüste.
Her zaman ki rahat hali ve pozitif enerjisi ile Roy Hoca bildiğiniz gibi.
Öğrencilik yıllarımda Bus 211 ve 212 döneminde T cetvelinden, bir
türlü tutmayan(!) balance sheetten ibaret olan Roy Hocam ile son 3
yıldır, denetim sektörünü, o sektöre kazandırdığımız mezunları, onların
şirketlerdeki performanslarını, magazinsel değeri olan haberlerini,
değişen öğrenci profilini konuşuyoruz. Aynı gün, banklarda mezun olma
konusunda sıkıntı yaşayan bir mezunumuz ve babası ile sohbet edip,
kendi sıkıntılı mezuniyet sürecimi anlatırken, arkadan tam da ondan
bahsederken, her zaman ki sakin hali ile diplomamı da elinden aldığım
Cem Başlevent geçiyor. Burak Abi’nin yanına uğruyorum, tabi ki de
kahkahalar havada uçuşuyor. Lokmanın çimlerinde bir hareketlilik var,
oraya uzandığımda barbekünün başında ses görüntü ekibi, Yalçın ve
Mahmut Reis’in önderliğinde tam kadro. Şampiyon Beşiktaş’ımızın haline
şükredip, Fenerbahçe’nin hatrını sorduktan sonra , ÇSM’nin önünde,
molasındaki Uluslarası Ofis’ten Serdar başkan ile ayrıntılı bir 3 büyük
analizi..Ohh..Beyin boşalmış, hayatın sıkıntıları, zorlukları kampüse
girişteki turnikelerin ardında kalmış..
Son yazımdan bugüne 1 yaş daha yaşlandım. 35 yaşına girdim. Her
35 yaşına giren, benim kadar tribe giriyor mudur bilmem ama kendi
adıma, ciddi bir iç hesaplaşmaya girmeme, kendimi ve bugüne kadar
olan hayatımı sorgulamama yol açtı. Yaşca büyük kuzenim esas tribe
40 yaşına bastığımda gireceğimin altına çizse de, bugün için 35 yaş
tribimin hakkını vereceğim.. 35 yaşıma bastığım gece google amcaya
sordum ne demişti şu bizim Cahit Sıtkı?
Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç farkettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
35 yıllık bir ömrün ortalama özetini geçmiş ve iç hesaplaşmasını
mısralarına dökmüş Cahit Sıtkı Tarancı 7 kıtalık şiirinin ilk 5 kıtasında.
Bu 35 yılın ilk 18 yılını Bursa’da, ikinci 17 yılını İstanbul’da ve BİLGİ’de
geçirdim. Hayatımı bugün itibariyle ikiye ayırıyorum. BİLGİ’den önce ve
BİLGİ’den sonra. İlk 18 yılında, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda alınan
aile terbiyesi, ilk-orta-lise eğitimi, sporla geçen yıllar.. BİLGİ dolu ikinci 17
yılda ise hayatı öğrendiğim, kazıkları, tokatları yiye yiye ellerimin, kalbimin
nasır tuttuğu, hatalar yaparak, düşerek, düştüğüm yerden kalkarak ve en
önemlisi yürümeye devam ederek, kendi çapımda belirli bir olgunluğa
eriştiğim dönem. BİLGİ’de biriktirdiğim dostluklar bugünde özel ve iş
hayatımı kolaylaştırıyor. Mala, mülke, paraya yapmadım yatırımımı,
insanlara yaptım. İyilik yaptım, denize attım. Tek gayem insanların
hayatına dokunmak, gittiğim yerlerde izi bırakmak oldu.
Bugün daha iyi anlıyorum. Arada ne kadar kızarsam kızayım,
söylenirsem söyleneyim, BİLGİ benim evim. Ne demişti Ramiz Dayı;
“Hayatın kuralı bu yeğen. ne kadar uzağa gidersen git, başladığın
yere dönersin sonunda. ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu
olduysan hep o yöne çevirirsin kafanı. ne kadar terbiye etsen de
susturamazsın içindeki canavarı. nereye gidersen git yeğenim şunu
unutma herkes gün olur evine geri döner.”
Kampüse ne zaman girsem, içimi kaplayan o eve gelme huzuru..
İçindeki kiracılar değişiyor, evden her çıkan, evi bulduğu gibi
bırakmıyor ve arada tadilat gerekiyor ama ev olduğu yerde duruyor.
Sizin sevgi ve ilginizi bekliyor.

Gözünün yaşına bakmadan gider.
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?

7 Ekim de santralİstanbul Kampüsü’nde Homecoming’17 yapıyoruz
efendim, Sizi de evinize bekliyoruz..
Saygılarımla,

Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.

DOĞUŞCAN OTO

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mezunlar Derneği Başkanı
doguscan.oto@bilgim.org.tr
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- HABERLER -

Haliç’te Yeni Eğitim Binası
Daha geniş kapasiteli öğretim alanları sağlamak için santralistanbul Kampüsü’ne 5
dakikalık mesafede, yaklaşık 3.000 öğrenci kapasiteli, toplamda 4.000 m2’nin üzerinde alana
sahip santralistanbul-Ek Bina, yeni akademik dönemde kullanıma açıldı. Bina içerisinde
konferans salonundan dersliklere, çalışma alanından idari ofislere birçok farklı bölüm
yer alırken; bina dışında bulunan cafe ve restoranlar da sizler için hizmet vermektedir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerine;
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, İşletme,
İletişim, Mimarlık, Sağlık Bilimleri ile
Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin
yanı sıra yüksekokullar, meslek
yüksekokulları ve enstitüler çatısı altında
ön lisans, lisans ve doktora programları
sunuyor. BİLGİ’nin santralistanbul,
Dolapdere, Kuştepe ve Kozyatağı olmak
üzere İstanbul’un merkezinde, dört kampüsü
bulunuyor. BİLGİ, önümüzdeki akademik
yıla yeni gelişmelerle başlıyor. Kampüslerine
ek olarak, santralistanbul Kampüsü’ne 5
dakikalık mesafede yer alan yeni merkezini
Eylül ayı itibarıyla öğrencilerin kullanımına
açıldı. BİLGİ’nin yeni merkezinde, konferans
salonundan dersliklere, çalışma alanından
idari ofislere, son teknolojiyle donatılmış
birçok bölüm yer alıyor. santralistanbul
Kampüsü’nde öğretim vermekte olan
programların ortalama %23 ile %34
oranları arasında ders saati yeni binaya
aktarıldı. Diğer kampüslerden ek binaya
shuttle hizmeti vardır. Shuttle bilgileri için
qr kodu okutun.
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BİLGİ şöyle var oluyor:
• Toplam 4000 metrekare üzerinde 4 katta ayrı bir girişi ile yer alıyor.
• Toplamda 1436 öğrenci kapasiteli 15 derslik, 202 kişi kapasiteli
1 konferans salonu, 20 ofis, common room, study hall ve toplantı
odaları yer alıyor.
• Bunların yanı sıra revirden öğrenci işlerine kampüste ihtiyaç
bulunan temel birimler de burada yer alıyor.
ULAŞIM BİLGİLERİ:
Metro
2017’de açılacak Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun Kağıthane
durağı Premier Kampüs Ofi s’in hemen yanı başında yer alacak.
Tüneller
TEM, E5, Dolmabahçe-Bomonti ve Bomonti-Kağıthane
tünellerine çok yakın bir konumu bulunuyor.
Bağlantı Yolları
Metro 50 m - TEM 800 m - Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli 1,4 km
E-5 Okmeydanı Bağlantısı 3 km - Boğaziçi Köprüsü 12 km
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 15 km - Atatürk Havalimanı 20 km
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Zirvedesiniz...
Daha azıyla yetinmeyin.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 1 Ataşehir 34746 İstanbul
T: 0 216 547 00 00 F: 0 216 547 00 99
www.sheratonistanbulatasehir.com
/SheratonGrandIstanbulAtasehir

sheratongrandistanbul

- HABERLER -

Kaz Dağları’nda Doğal Yaşam Deneyimi

“BİLGİ” DOĞAYA AÇILDI

stanbul Bilgi niversitesi’nin, doğa, çevre ve kültür alanlarına yönelik üç
dersi için B
Doğada adı altında anakkale yvacık’a bağlı üzelköy’de
açtığı yaz okulu sona erdi. Kültürel bilinç ve pratik bilgiler kazandırmayı
amaçlayan yaz okulu ile B
’li öğrenciler, doğayı ve toplumsal yaşamı
deneyimleyerek öğrenme fırsatı yakaladı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür, Mek n ve
İnanç , evre alışmaları ve Doğa ve Temsilleri
başlıklı derslerini kapsayan BİLGİ Doğada yaz okulu
programını, 22 Temmuz 5 ğustos tarihleri arasında
gerçekleştirdi. evre, doğa ve kırsal yaşamla tematik
bağı olan ders içeriklerinin pratikle zenginleştirilmesi
hedeflenen programda öğrenciler, yaz okulu süresince
doğayı ve toplumsal yaşamı deneyimleme fırsatı
buldu. rogram d hilinde verilen derslerin içeriği
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doğrultusunda öğrencilerin doğa ile etkileşimi amaçlandı.
Bazı bölümlerinin köyde bulunan ormanlık alanda
gerçekleştirildiği dersler ve kültürel aktiviteler ile
öğrenciler; zeytin ağacının binlerce yıllık serüveninden,
yangına karşı korunmaya yönelik adımlara kadar birçok
farklı bilgi edindi.
Dersler, dershanesi bulunan ve büyük bir bahçe içinde
yer alan Güzelköy İlkokulu binasında işlendi.
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- HABERLER o a a y ula al er ler
BİLGİ Doğada kapsamında açılan
evre alışmaları dersi rd. Doç.
Dr. Sezai zan eybek; Doğa ve
Temsilleri dersi öğretim görevlisi
ahmi G. ğdül ve Kültür, Mek n
ve İnanç dersi öğretim görevlisi
med Gökçen tarafından verildi.
erilen derslerin konuları itibarıyla
öğrencilerin doğa ile etkileşimi
amaçlanarak, derslerin bazı bölümleri
köyde bulunan ormanlık alanda
gerçekleştirildi.
ğrencilerin köy sakinlerinin
günlük yaşantılarına ve kültürel ritüellerine eşlik etme
fırsatı da bulduğu yaz okulu boyunca, Kaz Dağları’ndaki
bitkileri kullanarak doğal boya üretme atölyesi, yerel
malzemelerden köy sakinleriyle birlikte yemek hazırlama
ve köy sakinleri eşliğinde çevre yürüyüşleri gibi çeşitli
etkinlikler düzenlendi.
eor B l
e ey e ö ş
BİLGİ Doğada az kulu’nun, üniversitenin
eğitim geleneğinde çok önemli bir yere sahip olan
deneyimleyerek öğrenme anlayışını yansıttığını belirten
BİLGİ Sosyal ve Beşeri Bilimler akültesi ğretim
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Üyesi rof. Dr. ydın ğur; aklaşık 6 aydır en küçük
detayına kadar planlamaya çalıştığımız bu 15 günlük
yaz okulunu; 40 öğrencimizin, 3 öğretim üyemizin ve
2 program çalışanımızın katılımıyla tamamladık. Bu
süreçte, hem ders içerikleri hem de dersleri destekleyen
etkinlikler sayesinde doğayla ve köy yaşamıyla kaynaşma
fırsatı bulduk. Üniversitemizin eğitim anlayışının
ayrılmaz bir parçası olan deneyimleyerek öğrenme yi,
doğayı ve kültürü merkeze alan 3 dersimiz kapsamında
hayata geçirdik. Bu sürecin, hem köy halkının hem
de öğrencilerimizin unutamayacağı bir deneyime
dönüşmesinden dolayı çok mutluyuz şeklinde konuştu.
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- HABERLER -

MİMARLIK ÖĞRENCİSİNDEN
YILA DOKUNAN GÖNÜLLÜ PROJE

stanbul Bilgi niversitesi imarlık akültesi’nde öğrenim gören 25 öğrenci,
Kastamonu’nun ide ilçesine bağlı Başköy’de 25 yıldır atıl durumda olan köy okulunu
yeniliyor. Başköy ve civar köylerin ortak kullanım alanı olan okul, Endüstriyel
asarım Bölümü’nden bu yıl mezun olan ertcan vcı’nın öncü olduğu gönüllü
pro e kapsamında, sosyal tesise dönüştürülerek bölge halkına geri kazandırıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık
akültesi öğrencilerinin gönüllü olarak
katkıda bulunduğu proje kapsamında,
Kastamonu’nun ide ilçesine bağlı
Başköy’ün, yaklaşık 25 ıldır atıl
durumda olan okulu yenilendi. 1 6
yılına kadar okul olarak kullanılan
bina, yakınında yer alan iki bina
ile birlikte onarılarak sosyal tesise
dönüştürüldü. enileme çalışmaları,
Mimarlık akültesi’nde öğrenim gören
öğrencilerden oluşan 25 kişilik bir
ekip tarafından gerçekleştirildi. 15

Temmuz’da başlayan ve öğrencilerin
sıkı çalışmasıyla hızla ilerleyen
çalışmalar, Başköy ardımlaşma
ve Dayanışma Derneği’nin yanı
sıra köylülerin de desteğiyle 2
Temmuz’da tamamlandı. Genç mimar
adaylarının heyecanlı dokunuşuyla
yenilenen toplam iki bina, Başköy ve
yakınında bulunan köylerin önemli
günlerde bir araya gelebileceği ve
geleneklerini yaşatabileceği bir sosyal
tesis olarak köy halkının kullanımına
açılacak.
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- HABERLER ro e
e Boya
a a ar
a a
re
ler a yor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık
akültesi Endüstriyel Tasarım
Bölümü’nden bu yıl mezun olan
Mertcan vcı’nın kurucusu olduğu
apan İnsan adlı sosyal girişimin
öncülüğünde gerçekleştirilen projenin;
çizim, analiz ve planlama aşamasından
binanın boyanması ve temizlenmesine
kadar tüm çalışmalar öğrenciler
tarafından yapıldı.
rojenin öncüsü BİLGİ Mimarlık
akültesi mezunu Mertcan vcı,
büyük bir heyecanla hayata
geçirdikleri projeye ilişkin şunları
söyledi Katılan herkesin gönüllülük
esasıyla, gecesini gündüzüne katarak
ve büyük emek vererek çalıştığı bu proje, köy halkından ve
Başköy ardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden büyük
destek gördü. ğle yemeklerimizi köy halkı hazırlarken,
ulaşım için gerekli araç desteğini de köyün derneği
sağladı. Burada oluşan birlik duygusu bize hem mutluluk
hem de motivasyon verirken, proje adımlarının hızla
ilerlemesine de katkı sundu.
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Başköy kulu’nun yenilenmesi ve dönüştürülmesi
projesi, apan İnsan girişiminin bir parçası olan tölye
101 kapsamında gerçekleştirildi. aratıcı özgüveni
desteklerken bir yandan da sosyal sorumluluk bilinci
aşılamak amacıyla düzenlenen atölye, aynı zamanda
öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek yaşama aktarmasına
olanak sağladı.
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- HABERLER -

Öğrencimiz Şaban
Okay Güntekin 200 m.
kelebekte Türkiye 2.si

Üniversitemiz yüzme takımında yer alan luslararası
erakende önetimi Bölümü öğrencimiz aban kay
Güntekin, 5 Temmuz 201 tarihlerinde İstanbul’da yapılan
Türkiye Bireysel Kısa Kulvar üzme ampiyonası 200 m.
kelebek yarışlarında Türkiye 2.si oldu. ğrencimizi kutlar,
başarılarının devamını dileriz.

BİLGİ Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serkant Ali Çetin’e ödül

BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri akültesi ğretim Üyesi
ve BİLGİ üksek Enerji iziği ygulama ve raştırma Merkezi
Müdürü rof. Dr. Serkant li etin, Türk izik Derneği’nin,
201 ılı Türk izik Derneği nur dülü nü kazandı.

BİLGİ Sosyal Kuluçka
Merkezi başvuruları
tamamlandı
stanbul Bilgi niversitesi ivil oplum
alışmaları erkezi bünyesinde
faaliyetlerine devam eden B
osyal Kuluçka erkezi, sadece
yeni örgütlenme aşamasında olan
K’ların ve yurttaş girişimlerinin
kurumsal yapılarını strate ik olarak
geliştirmeye destek olmak amacıyla
yeni bir enel kapasite gelişimi
programına başlıyor.
rogram, yeni örgütlenmeye başlayan kuruluşların ve
girişimlerin önceliklerini belirlemelerini sağlayarak
stratejik bir bakış açısıyla kurumsal gelişimlerine
odaklanmaları için oluşturulmuştur. Kurumların
kendilerine odaklanılması sağlanarak hem kurum
içinde sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, hem de
örgütsel gelişimlerinin desteklenmesi hede enmektedir.
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- HABERLER -

AB-Türkiye İlişkileri Konferansı

B ve ürkiye lişkileri Konferansı stanbul Bilgi niversitesi vrupa Birliği Enstitüsü, riedrich-Eberttiftung E
ürkiye emsilciliği, ürkiye osyal, Ekonomik, iyasal raştırmalar akfı
E ,K E E
Düşünce Enstitüsü, Bilim kademisi ve osyal Demokrasi akfı
DE işbirliğiyle düzenlendi.
çılış konuşmalarının İstanbul Bilgi
Üniversitesi ektör ekili rof. Dr. Ege
azgan ve riedrich Ebert Stiftung ES
Türkiye Temsilciliği’nden Daniela Kuzu
tarafından gerçekleştirildiği etkinlikte B
Türkiye İlişkilerinin 201 sonbaharındaki
durumu ve perspekti er masaya yatırıldı.
B Türkiye İlişkilerinin iktisat, siyaset ve
güvenlik temaları açısından ele alındığı
konferansa rof. Dr. evket amuk
Boğaziçi Üniversitesi , rof. Dr. efet
Gürkaynak Bilkent Üniversitesi , Doç. Dr.
Lars ilsson vrupa Birliği Komisyonu ,
rof. Dr. İlter Turan İstanbul Bilgi
Üniversitesi , rof. Dr. yhan Kaya
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Doç. Dr.
icolas Monceau Bordeau Üniversitesi ,
rof. Dr. Gencer zcan İstanbul Bilgi
Üniversitesi , Doç. Dr. Murat Somer
Koç Üniversitesi ve Doç. Dr. a aele
Marchetti L İSS Üniversitesi konuşmacı
olarak katıldı. 22 Eylül’de santralistanbul
Kampüsü’nde gerçekleşen törende
sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak
yapıldı; Simultane çeviri sunuldu.
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dMags uygulaması ile akıllı telefon
ve tabletlerinizde!

- HABERLER -

Emeritus Töreni

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yıllarını vererek
bizleri onurlandıran, alanında dünya çapında
bir isim olan sevgili hocamız rof. Dr. Suraiya
aroqhi, 2 Eylül’de düzenlenen bir törenle
Emeritus rofesör ünvanını aldı.

Hukuk Fakültesi
santralistanbul
Kampüsü’ne ta ın ı
Hukuk fakültesi restorasyon işlemleri tamamlanan
Sey rkan binasına taşındı. Tarihi Silahtarağa Elektrik
Santrali’nin ikinci türbini olan bina, 1 43 1 44 yıllarında
dönemin önemli mimarı Sey rkan tarafından yapıldı.

Welcome Day’17

6 Ekim’de gerçekleşen elcome Day, renkli görüntülere
sahne oldu. santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşen
elcome Day 201 ’de yeni akademik yıl başlarken
BİLGİ öğrencileri bir araya geldi. Street food stantları,
takım oyununa yönelik birçok oyun ve aktivite, öğrenci
kulüpleri ve spor takımları standları, alternatif sahnede
BİLGİ Müzik Kulübü konserleri ve ana sahnede D
performanslarının yer aldığı etkinlik büyük ilgi gördü.
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- HABERLER -

ltın El iseli am’
Ba ın Ba ğl a atını a etti
ltın Elbiseli dam’ lakabıyla bilinen ünlü motosiklet ve model araç uzmanı
Barkın Bayoğlu, 5 emmuz ehitler Köprüsü’nde sabaha karşı motosikletiyle
kaza yaparak hayatını kaybetti.
e u lar
a
Bar
Bayo lu
r
1 5 yılında İstanbul’da dünyaya
geldi Barkın. İlkokula başladıktan
kısa bir süre sonra ailesiyle
İngiltere’ye taşındı. Türkiye’ye
döndükten sonra İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde öğrenim gördü ve
dereceyle mezun oldu. İngiltere’de
okuduğu sırada motosiklet tutkusu
başlayan Bayoğlu, ilk motosikletini
lisede aldı. 2000’li yıllarda
Telsim’de eğitmen olarak, bir
sürede Kazakistan’da bazı işlerle
uğraşan ltın Elbiseli dam lakaplı

Bayoğlu, Türkiye’ye döndükten
sonra kendisine bir atölye satın
aldı. zellikle son dönemlerde
motosikletlerle ilgili çektiği videolarla
outube’da hatırı sayılır bir kitleye
ulaştı. ideoları onbinlerce beğeni
alıyor, adı günden güne yayılıyordu.
l
el el a a
Barkın Bayoğlu, Kazakistan’da
çalışırken M. . 5. yüzyılda ölen bir
prensin, altından elbisesi ve kırmızı
bir kaftanı ile birlikte gömüldüğünü
ve üzerindeki yazıların Türkçe
olduğunu fark etti; bundan çok
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etkilendi. Türkiye’ye döndüğü zaman
bir video çekiminde giydiği tulumun
altın rengi olması ile ltın Elbiseli
dam fikri ortaya çıktı onun için.
günden sonra da ltın Elbiseli
dam olarak anılmaya başlandı.
aya Bar
er e o
ul u
Henüz 42 yaşındaydı... 15 Temmuz
ehitler Köprüsü’nde kaza yaptı.
İyi bir yürek, iyi bir insan, iyi bir
adam... olun açık olsun Barkın
Bayoğlu. Seni hiçbir zaman
unutmayacağız...

İSTANBUL MODERN’DE
ÇOCUKLAR İÇİN
HAFTA SONU PROGRAMLARI
İSTER ÇOCUĞUNUZA ÖZEL, İSTER AİLENİZLE BERABER
KATILABİLECEĞİNİZ ATÖLYELER VE SERGİ GEZİLERİ

Çocuk Atölyeleri:
4-10 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenir.
- Renkli Lekeler
- Hareketin Resmi
- Yumurtalı Renkler
- Tuhaflıklar Defteri

Ailece Sanat:
Aileler ve 2-10 yaş grubundaki çocukları için düzenlenir.
- Renkli Oyunlar
- Dokulu İzler
- Resimlerin Dünyasından Çıkan Kuklalar
- Kendine Ait Bir Köşe
- Sanat Sofrası

Keşif Alanı:
5-12 yaş grubu çocuklar ve
aileleri için düzenlenir.
- Müzedeki Mimarlar

Sergi Gezileri:
7-15 yaş grubundaki
çocuklar için düzenlenir.
- Bilmecelerle “Sanatçı ve Zamanı”
Sergisini Geziyorum

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın
ve Genç Modern üyelerine
%10 indirim uygulanır.
Bilgi için: (212) 334 7352
egitim@istanbulmodern.org
Online kayıt ve satın almak için:
www.istanbulmodern.org

- SÖYLEŞİ FIRAT ÇAVAŞ -

Fırat Çavaş

e

yaşında piyano çalarak başlayan bir müzik yolculuğu ve beraberinde
eredesin iruze, Kocalı ürmüz gibi pek çok değerli filmde ses tasarımı...
ertkan D. ılmazer’in deyimi ile ok maçlı üzik obotu .
Müzik bölümü 2003 mezunlarından ırat
avaş. Türkiye’nin doğaya duyarlılığı
arttıran en büyük projelerinden biri olarak
gösterilen Doğa İçin al projesinin
yapımcısı ve yönetmeni. outube’da 1
haftada 6 milyon izlenerek, büyük bir
başarıya imza atan ırat avaş ile Doğa
İçin al üzerine konuştuk.
a yl
a a
öl
e
e u ol u u
2003 yılında Müzik Bölümünden 3. ve 4.
sınıfta bölüm birincisi olarak mezun oldum.
r ye
o aya uyarl l
a laya e
y
ro eler e
r olara ö er le
o a
al ro e
ya
ve yö e e
ro e e

a e e e olur a oluşu
aşa a
a l r re
Bu
r a l oluş u
Kalabalık müzisyen gruplarının
birlikte tek bir şarkıyı seslendirmeleri
yeni bir konsept değil. 200 yılında,
bunu en başarılı örneklerinden biri olan
laying or hange’ den esinlenerek ve
onlardan da izin alarak Türkiye’de bu
tarz bir projeyi gerçekleştirmeye karar
verdim. Doğa için çal rojesinin adını
.agaclar.net in de sahibi olan annem
ildan zfenerci koydu. Logoyu ve internet
sitesi gibi birçok şeyi de kendisi yaptı.
Doğa için çal projesinin amacı, Doğa için
farkındalık yaratmak. 200 yılından beri
500 den fazla müzisyen projede yer aldı ve
şimdiye kadar tane proje ve 13 tane de
türkü çaldık.
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e
l a
ro eye a l
ol a
a l ol u
a a a a
e o
l
e yer al ş
v eolar
a u
e a ar
ler yer al
Doğa için çal’ın . projesi olan Hayde
türküsünü em yılmaz v Mevsimi
filminde seslendirmişti. türkü zaten
Kazım Koyuncu’dan biliniyordu ancak
geniş kitlelere yayılmasını v Mevsimi
filmdeki em ılmaz’ın seslendirmesi ile
oldu. em ılmaz’ sız bir Hayde türküsü
olamazdı. Bu süreçte arkadaşım rçun Baş,
em ılmaz’ın rif ve 216 filminin kamera
arkası belgeselini çektiğini öğrendim.
ndan rica ederek em ılmaz ile
konuşmasını istedim. em Bey’de çok nazik
bir şekilde teklifimizi kabul etti ve projede
yer aldı. em ılmaz dışında yıldır Doğa

- SÖYLEŞİ FIRAT ÇAVAŞ için çal’da ebnem erah, hmet Kural,
Hayko epkin, ahit Berkay, Serkan ağrı,
Levent üksel gibi birçok ünlü sanatçı
gönüllü olarak destek verdi.
Bu ş a l
a e e yor u u
a
ra aş a e şle
eş ul
Doğa için çal projesinin bütün müzik ve
video işlerinin tamamını ben yapıyorum.
Hepsini ben yaptığım ve dışarıya bir
ihtiyacımız olmadığı için finansa çok fazla
ihtiyacımız olmuyor. Elbette yıl içinde
bizi destekleyen birçok kuruluş ve kişi
oldu. Bunlardan en önemlisi projenin en
başından beri bizi destekleyen llergo’dan
hmet Erkan Beydir. Bu proje dışında
Türkiye’de hiç olmayan her hafta over
yaptığımız Bak e Söylicem adında
başka bir projem var. nun dışında video
çekimleri, jingle, ses tasarımı, animasyon vs
gibi birçok konuda aktif olarak çalışıyorum.
ro e e e e ulaş ş ve a a
r ye ou u e re ler
e
a a a
lyo
le
e
ra a
a ulaş Ger ö şler
a l
u a ar
y
r l
e l yor uy u u
Ben de outube ile çok ilgiliyim trendleri
takip ediyorum ancak 1 hafta boyunca
Türkiye outube trendlerde 1 numarada
kalan bir video hiç görmemiştim. çıkçası
benim içinde sürpriz oldu. em ılmaz’ın
projede olması elbette izlenmeye etkisi
oldu. ncak Doğa için çal projeleri
yayınladığı zaman genelde trendlerde
uzun süre kalıyor. Bu arada elbette tv
kanallarının da projeyi haber olarak
yayınlaması ve sosyal medya’nın da bu
izlenmeye büyük katkısı oldu. Bütün
doğaseverlere çok teşekkür ederim.
re

ra

l

y llar
a ö el
ra avaş a l r

ö re
y
Tek kelime ile rezalet. Hazırlık okuduktan
sonra. 1. sınıfta sınıf tekrarı yaptım.
Üniversite 3. sınıfa kadar sanırım İstanbul
Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nün
en başarısız öğrencisiydim. 2001 yılında
rif Mardin ile tanıştıktan sonra sanırım

artık bir şeylerin düzelmesinin
vakti geldi dedim ve 3. sınıfta
bölüm birincisi olarak
burs kazandım. Mezun
olduğum son senemin
son dönemi bütün
notlarım idi.
Babamın dediği gibi
rap atı gibi biraz geç
başlıyorum sanırım
koşmaya.

e a

aya
a
a
r
e ola
e a a

e l
ar e
aşımdan beri piyano çalıyorum.
Daha sonra sırası ile gitar ve basgitar
çalmaya başladım. Müziğe olan bir
eğilimim olduğunu aslında ben fark
etmedim. aten olan bir şeydi sanırım
bunun üzerinde oturup düşünmedim
bile. Evet, ben müzik eğitimi aldım ancak
kendimi tam olarak müzisyen diyemem.
ünkü ben video prodüksiyonu, sosyal
medya yönetimi, outube, grafikerlik gibi
birçok alanda çalışıyorum. Hatta eredesin
iruze, Kocalı Hürmüz gibi birçok
filminde ses tasarımı yaptım. Sanırım
kendime Mertkan D. ılmazer’in bana
dediği gibi ok maçlı Müzik obotu
diyebilirim.
r ye
e
y
o a
ro eler
e
r
ou u e
re ler e rve
a re e
lyo lar ula
le
e ve
era er
e
ş r aşar
BİLGİ
e a
e ö e l
şey ey
İstanbul Bilgi Üniversite’si Müzik Bölümü
gerçekten efsane olmuş bir bölümdür.
u an Türkiye’de en iyi yerlerde olan
müzisyenler bu bölümden mezun
olmuşlardır. kulun ve hocalarımızın bana
kattığı en önemli şey bizi hiç bir şey için
zorlamamaları oldu sanırım. çıkçası ben
hiç bir zaman onlar ile çok yakın olamadım.
Bu elbette onları sevmemek değil sadece
diğer öğrenciler kadar içli dışlı olamadım.
ncak bu kadar uzaktan bile bana kattıkları
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ISTANBUL BILGI
ÜNIVERSITE’SI MÜZIK
BÖLÜMÜ EFSANE
OLMUŞ BIR BÖLÜM.
ŞU AN TÜRKIYE’DE EN
IYI YERLERDE OLAN
MÜZISYENLER BU
BÖLÜMDEN MEZUNLAR.
şeyleri hissedebiliyorum. yıllarda bize
öğrettikleri şeyleri hala yeni yeni anlamaya
başlıyorum. Hocamız li erret bize
demişti ki kulda her şeyi öğrenin. Mezun
olduktan sonra her şeyi unutup müzik
yapın. Bence harika bir öğüt Sağ olun
hocam
e u ol uş ve a r ay l r
aşar lara
aa
ş r BİLGİ l
olara ö re
lere e
y
av ye
e r
Hayallerinizin peşinden gidin
Bu a o ra
e e ler
eler r
Doğa için çal projesine ve doğa için
farkındalık yaratmaya devam etmek.

- BİLGİ

ŞT

A

-

E E
’

20. YILI

Kampüs demek, bir öğrencinin hayatı demek aslında. kul ders
mantığının eğlenceli hale gelmesini sağlayan en güzel etkenlerden.
Kampüslerde ders çalışacak,
arkadaşlarınla sohbet edeceksin,
kütüphanede her yerde arayıp da
bulamadığın kitaplara erişecek, sayısız
müzik festivalinde en sevdiğin grupları
dinleyeceksin. BİLGİ’nin, İstanbul’un
merkezinde, her yıl 1000’den fazla
etkinlikle capcanlı bir kampüs hayatı
sunan dört kampüsü var. İçlerinden

birine bu sayımızda özel bir yer vermek
istedik. Sebebi, açılış yıldönümü. Evet,
bundan tam 20 yıl önce 20 Ekim 1
yılında eğitim hayatına başlayan Kuştepe
Kampüsü. Kuştepe Kampüsü’nün 20.yılını
kutluyoruz bu ay. Dünden bugüne kampüs
hayatı, o dönemden bu zamana değişen
ve gelişen sosyal hayatı, yaşanan anıları
ve daha pek çoğu ile renkli bir dosya sizi
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bekliyor. dönem Kuştepe Kampüsü’nü
yaşayan eski mezunlardan Burak
Mutçalıoğlu ve zgür Sağmal ile o günleri
konuştuk. ektör vekilimiz
rof. Dr. Ege azgan ve Mütevelli Heyet
Başkanımız Dr. ağrı Bağcıoğlu’nun da
değerli yorumlarını aldığımız Kuştepe
Kampüsü dosyamızı keyifle okumanızı
dileriz.

- BİLGİ

ŞT

A

-

DR. ÇAĞRI BAĞCIOĞLU
KUŞTEPE KAMPÜSÜ,
BIR YÜKSEKÖĞRETIM
KURUMUNUN
ÇEVRESINI NASIL
DÖNÜŞTÜREBILDIĞININ
GERÇEK
BIR TEMSILCISIDIR.

Mütevelli Heyet Başkanı
Dr. Çağrı Bağcıoğlu

Gerçek anlamda ilk kampüsümüz
Kuştepe’nin hem üniversitemiz
tarihinde hem de kişisel
olarak benim zihnimde çok
özel bir yeri var. Bundan 10 yıl
önce, BİLGİ’ye ilk geldiğimde
ofisim Kuştepe Kampüsü’nde
idi. Mezunlarımızdan,
akademisyenlerimizden
kampüs ve çevresi ile işittiğim
birçok hikayeyi, bizzat
deneyimleme imkanına o
dönemde erişebilmiş oldum.
Bu kampüs, bir yükseköğretim
kurumunun çevresini nasıl
dönüştürebildiğinin gerçek
bir temsilcisidir. Birçok

çalışanımız mahalleden,
hatta birçoğunun çocukları
da öğrencimiz, mezunumuz
oldu. Mahalle halkına çeşitli
eğitim kursları açıldı,
sayısız etkinlik düzenlendi.
Birbirimizden çok şey öğrendik.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
bu şekilde ön yargılar ile
bakılan bir mahalleye entegre
olmuş oldu. Tabii zamanla
Kuştepe de BİLGİ’ye…
BİLGİ’nin bu başarı dolu
günlere nasıl geldiğini, bu
kampüsün dersliklerinde,
ofislerinde, koridorlarında halen

hissedebiliyorum. Kampüsün her
yeni akademik yıl öncesi gerekli
renovasyon çalışmalarını yapıyor,
tüm bu bakım çalışmalarını da
ilk günkü yapısını ve dokusunu
bozmadan en iyi şekilde yapmaya
çalışıyoruz. Dil Okulu’na ev
sahipliği etmesi dolayısıyla
yeni öğrencilerimizin bizimle
tanıştıkları ilk kampüs. Bu
yüzden de bugün ve gelecekte
de üniversitemiz için Kuştepe
Kampüsü’nün önemi çok
büyük olacak, kampüsümüz
dönüp baktığımızda bize
bugünlere nasıl geldiğimizi
anlatmaya devam edecek.

- SÖYLEŞİ PROF. DR. EGE YAZGAN -

Prof. Dr. Ege Yazgan

B

E E

ektör ekili rof. Dr. Ege azgan ile
yılına gittik. Kuştepe
Kampüsü’nün ilk günlerinden bugünlere uzanan derin bir yolculuk...

Kuştepe’nin hikayesi çok eski gerçekten...
İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak
kurulduğumuz 1 6 yılında, İstinye’de
tarihi bir binada başladıydık, daha sonra
Maslak’ta modern bir binaya geçildi, ancak
çok daha büyük ve üniversite olabilecek,
kampüse dönüştürülebilecek bir mekan
arayışı hep kendini hissettiriyordu.
Kuştepe, şehrin göbeğinde bulunan,
ancak şehirden ve kentin nimetlerinden
tamamen uzak yaşayan bir mahalleydi.
Bu mahallenin ortasında, eskiden mezarlık
olan, daha sonra mahalle sakinlerinin
çöplük olarak kullandıkları bir araziye,

atma Girik işli Belediye Başkanı iken
bir kültür sarayı yaptırarak çevreye
hayatiyet kazandırmak istemiş. ncak
yatırım yarım kalmış, sadece dört kat
yerin altına inen devasa bir otopark kısmı
yapılmış.... binanın tamamlanmasına
karar vermek, üniversiteyi şehrin
merkezinde de olsa son derece az gelişmiş,
sosyal yaşamın dışına itilmiş bir mahalleye
taşımak ciddi cesaret isteyen bir girişimdi.
ğuz zerden ve Latif Mutlu, o dönem
bu kararı alarak Kuştepe’de bir üniversite
projesini, işli’nin o dönem Belediye
Başkanlığını yapan Gülay tığ’ın da
desteğiyle gerçekleştirdiler.

VITA E

- 24 -

E K İ M -K ASI M -AR AL I K 2 0 1 7

Binanın kaba inşaat haliyle mekanı gezen
kurucu ektörümüz rof. Gülten Kazgan,
bu kadar karanlık mekanı gördüğünde
ekonomist refleksiyle arkadaşlar, bu
binanın aylık elektrik parasının ne kadar
tutacağını düşünebiliyor musunuz diye
feveran etmişti. Emeritus ünvanını aldığı
toplantıda yaptığı bu konuşmayı hepimize
hatırlattı.
Büyük bir hızla inşaata başlandı, binanın
ortası avlu olacak biçimde yıkılarak yeniden
inşa edildi, 1
yılında da Kuştepe Kampüsü,
dönemin umhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in de katılımıyla açıldı. Büyük bir

- SÖYLEŞİ PROF. DR. EGE YAZGAN -

ISTANBUL’DA NASIL ENTELEKTÜEL
OLUNUR SORUSUNA VERILEN CEVAPTI
CIHANGIR’DE OTURULUR, RADIKAL’DE
YAZI YAZILIR, BILGI’DE DERS VERILIR
kampüs binasına kavuştuğumuz için de
hepimiz çok sevindik. ncak, geriye dönüp
baktığımda, Kuştepe’de Üniversite kurarak
BİLGİ’nin ne kadar doğru ve önemli bir
girişimde bulunduğunu daha iyi anlıyorum.
Üniversite nerede ise bütün destek
personelini semt sakinlerinden seçti.
Güvenlik olsun, destek ve temizlik personeli
olsun, hepsi Kuştepe sakinlerinden oluştu.
Bir anda, BİLGİ mahallenin üniversitesi
haline geldi, benimsendi. Kuştepe
bursları tesis edildi. dönemler azz
konservatuvarı bulunuyordu Üniversite
bünyesinde, semtin müziğe yetenekli
çocukları arandı, çok sayıda bulundu,
özellikle oman kökenli çocukların müziğe
olan yatkınlığı herkesi bir kez daha şaşırttı.
Bu çocuklara ayrı eğitim verildi. Semtin
iki lisesinden parlak öğrencilere kapılar
açıldı. kşam saatlerinde, semt sakinleri
için bedava, ancak çok ciddi biçimde
gerçekleşen İngilizce, Bilgisayar
ve Muhasebe kursları açıldı. Binlerce kişi,
bu kurslardan sertifika almayı başardı,
başarı düzeyini % 5 gibi bir düzeye taşıdık
işi ciddiye alarak.

üksek Lisans bursları da verildi
mahalle sakinlerine, bir anda BİLGİ;
Kuştepe’nin can damarı, merkezi haline
geldi. ğrenciler için üniversiteye gidip
gelmek çok kolay olmuyordu ilk zamanlar,
ancak BİLGİ’nin özgürlükçü, katılımcı
söylemi Kuştepe sayesinde hayat buldu,
gerçekleşme ve uygulanma evresine
geçebildi.
Küçük bir Sosyal Bilimler Üniversitesi
olarak başladık, kampüsün bir kanadını
mahalle ilkokulu yaptık, tüm altyapısı ve
masrafları üniversiteye ait olmak üzere
başladı, öğrencilere temel yabancı dil
derslerini asistanlarımız verdi ilk yıllar,
çok güzel ve bazen de heyecanlı dönemler
yaşadık.
BİLGİ’nin Kuştepe serüveni, o dönemde
kadrosunun çok güçlenmesine, alanında
sembol olmuş isimlerin BİLGİ’ye
katılmasına vesile oldu. Muhtemelen Türk
Üniversite yaşamında böylesi bir dönem hiç
yaşanmamıştı, bir daha da yaşanabileceğini
sanmıyorum. kademi, medya, bilim, özel
sektör alanlarından ismini duyurmuş,
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alanında başarılı olmuş herkes BİLGİ’de
ders vermek istedi. Büyük bir kısmı da
verdi, aramıza katıldılar.... BİLGİ; Kuştepe
serüveniyle, kişiliğini buldu ve geliştirdi
diyebiliriz. Kuştepe Kampüsünden
başlayarak, gittiğimiz her yere kendi
kültürümüzü taşıdık, bugüne dek de
başarılı olduğumuzu söyleyebilirim.

- SÖYLEŞİ
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Burak utçalıoğlu.
4 yılında başladı B
yolculuğu...
ğrencilik hayatından sonra iş hayatına da B
ile devam etti.
uan ğrenci Destek Hizmetleri
Direktörü Genel Sekreter ardımcısı
olarak görev alıyor. Burak Mutçalıoğlu
ile o günleri konuştuk; öğrencilik
hayatı, sonrasındaki kariyer yolculuğu
ve en önemlisi de Kuştepe Kampüsü.
Bakın Mutçalıoğlu, o yıllar hakkında
neler söylemiş.
ay
a a a BİLGİ
e u u u u BİLGİ le
a ş a
a yl
a ol u
Evet, ilk öğrencilerindenim 1 4
yılı ğustos ayında ilk buluşmamız
kendisiyle. nkara’da kazandığım
üniversiteye neredeyse başlarken
üzereyken aldığım bir telefonla değişti
her şey. Tanıtım günlerinin yapıldığı
Baltalimanı Köşkü’ne geldik. Dinledik,
ikna olduk hemen Hem İstanbul’da

kalmak hem de çift diploma; biri
İngiliz Üniversitesi diploması almak
daha cazip geldi.
ul
e o ra a y e BİLGİ
le eva e yol ulu u u
a l
arar ver
ar yer a la
a
BİLGİ le ay yol a lerle eye
ğrencilik hayatım hiç bitmedi, çok
başarılı bir öğrenciydim İkincisini
okumaya karar verdim. sırada
sınıf arkadaşlarım Kerim Göknel
ve ecmettin elikhan ğrenci
Hizmetleri Koordinatörlüğü’nde
işe başlamışlardı. Birimi büyütmek
istiyorlardı sağ olsunlar davet ettiler,
hiç ayrılmadım aslında, masanın öbür
tarafına geçtim Bu kararımdan çok
memnunum. apmak istediğim işi
yapıyorum yıllardır. marım okuyan
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Burak Mutçalıoğlu

mezun olan, yardımcı olduğum
veya olamadığım ama hayatlarına
dokunduğum öğrenciler, aileleri ve
beraber çalıştığım arkadaşlarım da
memnundur benim kadar
lere ö e e olur a
er
a
ler e
yo e
a l r
o yal yaşa var o ul a
Biz maslak binasında, bugün ki
üniversite ölçeğinde ancak dershane
olabilecek bir binada eğitime
başladık. ğrencisi sayısına orantılı
kompakt ve kullanışlı bir binaydı.
Hala önünden geçerken iyi hissederim
kendimi. Bunun aidiyete çok katkısı
olduğuna inanırım hala. Mezun
olduğum lisenin 1 10’u kadar bile
değildi
ysa bizim hayal ettiğimiz
o güne kadar bilinen üniversite kalıbı

- SÖYLEŞİ
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İnebolu bakkalın ilk dönem sonunda
içinde ütte kıvamında şarküteri
ürünleri ile sandviç yapması, İsviçre
çikolatalar satması ve 2 sene sonra
apartman sahibi olup mahalleden
ayrılması da hala akıllardadır.

büyük, çok büyüktü.
Kimsenin kimseyi tanımadığı,
hocaların dev amfilerde dersini verip
gittiği hiçbir öğrencisini tanımadığı
bir yerdi bizim kafamızda ki
BİLGİ bunu yıkmıştı bizim
gözümüzde, daha birçok kalıbı
yıktığı gibi Kısa sürede herkes lise
arkadaşlığından daha samimi ortam
yarattı kendine. Hocalarımız da bu
gruba dahil bu arada...
uş e e a
e
a l e
ş l
a
yor u u u
Maslak binasındaydık en son
Sonra bir gün büyüyoruz yeni bina
aldık oraya geçiyoruz dediler ama
daha bina hazır değilmiş Merak
ettik gidelim görelim neresi ola ki
bu Kuştepe erini bilmediğimiz
için taksi ile gitmeye karar verdik.
ereye gideceğimizi söyleyince
taksicinin emin misiniz adresin
orası olduğuna kardeşim diye
soruşunu unutamıyorum. vakitler
pek taksilerin gittiği bir yer değilmiş.
eyse gittik gördük bu bina nasıl
yetişir vs derken 20 Ekim 1
’de
dersler başladı Bizim gibi eski
BİLGİ’liler için büyük değişimdi.
Koca bina, kampüs olmuştuk o gün.
Baltalimanı Maslak ise yeni gelenlere
anlattığımız şehir efsanesi
l

e

BILGI BIR BAŞARI
ÖYKÜSÜDÜR GERÇEKTEN.
BUNDA YÖNETIMININ
OLDUĞU KADAR TÜM
ÇALIŞANLARININ
EMEĞI VARDIR.
u a aya a
r
a
a
var
Her binada okudum ders almadığım
sınıf kalmadı desem yeridir, hepsinde
anım var elbette ama madem Kuştepe’
ye özel sayı onunla ve komşularımızla
alakalı aklıma gelen bir tanesini
paylaşayım. İlk geldiğimiz sene
Kuştepe gerçekten mahalleydi.
İstanbul’un merkezine bu kadar
yakın olup nasıl bu kadar uzak kalmış
anlamak mümkün değildi. BİLGİ’nin
gelişiyle mahalle de heyecanlandı.
asıl davranmaları gerektiğini,
üniversite nedir, ektör kimdir vs bir
şaşkınlık vardı. Bir de öğrencilerin
profilini düşünün. Gelir farklılıkları,
arabaları, giyimleri vs mahallede
tam bir şaşkınlık. akat ilginç olanı
mahalle halkının buna uyum hızıydı.
Evler derlenip toparlandı öğrencilere
kiraya verildi, Taksim ayarında
kafeler, fotokopiciler ve tabi ki
otoparkçılar. 2 ay gibi kısa sürede çağ
atladı. Kampüsün karşısında bulunan
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BİLGİ bir başarı öyküsüdür gerçekten.
Bunda yönetiminin olduğu kadar tüm
çalışanlarının emeği vardır. Bu ekip
yetişmeyecek denen olmaz dene işleri
hala yapmaya devam ediyor.
Kampüslerini seçtiği yerler hep
bir amaca hizmet eder. Sadece
kendisini değil komşularına da fayda
sağlamıştır. Kuştepe bunlardan en
ayrıcalıklı olanıdır. üzlerce mahalleli
genç BİLGİ diploması sahibi oldu,
hayata bakış açıları değişti, yüzlerce
öğrenci bu mahallede ev kiraladı
oturdu öğrencilerin hayata bakış
açıları değişti, bizler burada çalışırken
bunları hep beraber yaşadık gördük
bizlerin fikirleri değişti. Evler
dükkanlar sokaklar değişti Sadece
öğrenci mi Değil, aileleri de dahil
oldu. üzlerce komşumuz bilgisayar,
İngilizce öğrendi bu sayede.
Bu değişim Kuştepe’de başladı, BİLGİ
burada BİLGİ oldu 20 sene önce
bugün İşte o sebeple burası özeldir.

- SÖYLEŞİ
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SPOR SALONUYLA,
YE B
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Kuştepe Kampüsü’nü yaşayan isimlerden bir
diğeri zgür ağmal. iyaset Bilimi mezunu
olan ağmal ile o dönemleri konuştuk.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
kökleri aslında 1 4 yılında
Baltalimanı’nda kurulan S S
İstanbul School of nternational
Studies eğitim kurumuna dayanıyor.
1 4 yılında kurum öğrenci
alıyor ve eğitime başlıyor;1 6
yılında üniversite başvurusu K
tarafından kabul edilince İstanbul
Bilgi Üniversitesi 1 6 yılında tam
anlamıyla kuruluyor. 1 6 yılında
üniversitenin Baltalimanı’nda bir
köşkte ve Maslak’ta kiralanan bir
binada eğitimi sürüyor. Bu iki bina
dışında yine Baltalimanı’nda yurtları
bulunuyor.1 6 yılında üniversitenin
kurulması ile birlikte, K’e kontenjan
başvurusu yapılıyor ve yüksek miktarda
yeni öğrenci geleceği anlaşılınca yeni bir
yer arayışına gidiliyor. Üniversitenin kent
üniversitesi olmak, şehir merkezinde
bulunmak gibi bir amacı olduğundan,
özellikle şehir merkezinde boş alan
bakılıyor. İstanbul kent merkezinde boş
alan o tarihlerde yoktu. işli Belediyesi’nin
Kuştepe mahallesinde bir kültür merkezi
inşaatı olduğu ve bunun yarım kaldığı
görülüyor. işli Belediyesi’ne başvuruluyor
ve burası çok uzun bir dönem için
kiralanıyor. Bu alan, metruk vaziyette
bulunan bir inşaat aslında. Kuştepe
mahallesi, elips şeklinde bir tepeden
oluşuyor ve tam bu tepenin orta yerinde
caminin arkasındaki bu geniş alan aslında
orada bir kültür merkezi yapılması amacıyla
inşaata başlıyor. ncak değişik sıkıntılardan
dolayı bu inşaat tamamlanamıyor ve yarım
kalıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi bu alanı

E

Özgür Sağmal

kiralayarak hızlıca inşaata başlıyor ve
neredeyse 4 ay içerisinde bu kaba inşaat
bir üniversite kampüsüne çevriliyor.
Kuştepe Kampüsü’nde ana bina dediğimiz
bina budur. 1
yılının Ekim ayında
eğitim öğretim faaliyetleri başlayacak
şekilde hazırlanıyor bu bina. Bir kısmı yer
altında bir kısmı yer üstünde; bir taraftan
baktığınızda 1 kat diğer taraftan baktığında
4 katlı bir yapı burası. Kuştepe’nin kuzey
yamacına yerleştirilmiş bir yapı yani.
1
yılında üniversiteye kayıt olmaya
gittiğimde Baltalimanı’nda kayıt oldum.
Üniversitenin yerinin nerede olacağını
sorduğumuzda bize Kuştepe’de olacağını
söylediler. aten 1
yılının tanıtım
kataloglarında çok güzel bir çizim
yapılmıştı. Ünlü karikatürist Ergün
Gündüz’ün yaptığı bir Kuştepe çizimi
vardı. Bu ilüstirasyonda çok geleneksel bir
mahalle yapısının tam ortasında, üzerinde
martıların uçuştuğu eğlenceli kampüs
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çizimi vardı. Muhtemelen pek çok öğrenci
de bu çizimden etkilenmiştir. Hatta daha
sonrasında kantinin duvarlarında da
yine Ergün Gündüz’ün yaptığı çizimler
vardı. yle bir sembolize edilmişti ki şehir
merkezinde, bir tepenin üzerinde geniş bir
üniversite... Üstelik çok da modern.
Kuştepe o zamanlar insanlara farklı
şeyler çağrıştırıyordu. ingene mahallesi
olmasından dolayı bir tarafında pek
çok sorunların da yaşandığı bir yer gibi
algılanıyordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi
oraya geldikten sonra kendini oraya entegre
edebilmek için pek çok çalışma yaptı.
zellikle Gülten Kazgan’ın başkanlığındaki
Kuştepe araştırmaları birimi orada
Kuştepe’nin sosyal dokusunu daha iyi
anlayabilmek için anketler ve araştırmalar
yaptı ve hatta bunları kitaplaştırdı. ranın
halkına giderek mahalle arasında dokunun
nereden geldiği daha iyi öğrenilmiş oldu. Bu
çalışmalar sırasında üniversite çalışanlarına

- SÖYLEŞİ
Kuştepe’den bol miktarda katılımlar da
oldu. Üniversitenin her kademesinde
Kuştepe’den çalışanlar vardı. zellikle
idari kadroda. Bunun yanı sıra Kuştepe’ye
muhtarlıkla, işli Belediyesi ile birlikte
bir burs sağlandı. anlış hatırlamıyorsam
birkaç öğrenci Kuştepe bursuyla okula
gidiyordu her sene. Tüm bunların olması
yani oraya öyle bir üniversitenin açılmış
olması çevredeki ticari hayatı da renklerdi.
Böylelikle Kuştepe canlanmaya başladı;
pek çok dükkan açıldı, sosyal hayat
arttı. zamandan beri Kuştepe daha
da yenilendi. ine nüfus ayrımı devam
ediyor olsa da İstanbul Bilgi Üniversitesi
orayı büyük bir çekim merkezi haline
getirdi. zellikle üniversite ilk kurulduğu
zamanlarda başlattığı şehir merkezindeki
yegane sinema teknolojisi özelliği ile
BİLGİ’de Sinema sayesinde pek çok
insan şehir merkezinde farklı yerlerden
kalkıp akşamları Kuştepe’ye sinema
izlemeye geliyorlardı. Kuştepe’de her gün
farklı bir sinema gösterimi vardı. Burada
bazen alternatif sinema, bazen eski Türk
filmleri bazen de çağdaş film örnekleri
izlenebiliyordu. Hatta her uma akşamı,
çalışanlar ve öğrenciler için partiler

R A A -

düzenleniyordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kuştepe’ye çok çabuk kaynaştı ve ilk göz
ağrısı olarak uzunca bir süre İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nin merkezi olarak
kaldı. Daha sonra Dolapdere Kampüsü
veya Taksim’deki hazırlık binası olmasına
rağmen, santralistanbul Kampüsü
yapılana kadar üniversitenin kampüsü
Kuştepe Kampüsü’ydü. ektörlük ve
bütün idari birimler buradaydı. aten
Kuştepe Kampüsü’nün kısa bir süre
sonra yetmeyeceği anlaşılınca yanlış
hatırlamıyorsam ilk dönem sonunda
yeni bina yapıldı. 1
yılında yandaki
şeklindeki bina yapıldı. Binanın ilk yapıldığı
tarih itibarıyla yandaki spor salonu da
yapılmıştı. Spor salonu, ana bina, yeni bina
ve küçük bahçesiyle Kuştepe’deki Bilgi
Üniversitesi bir vaha gibiydi açıkçası.
zamanlarda öğrenci olmuş eski mezunlar
için o ufak bahçede yaşanmış sosyal
ortam ve arkadaşlıklar çok değerliydi.
ünkü zaten bütün sosyal hayat orada
geçiyordu. Etraftaki kafeler ufak olduğu için
herkes içeride oturuyordu. Bahçe de ufak
olduğundan haliyle sosyalleşme oranı da
çok yüksekti. Lisenin bahçesi gibi düşünün.
Kantin çok keyifli bir alandı. zamanlara

göre kıyaslandığında, yeni bir okul için
çok zengin bir kütüphanesi vardı. Ders
çalışmayı seven öğrenciler için kütüphane
yegane yerdi. Bu arada eski video filmleri
izlemek için de imkanlar vardı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun
olmak benim için her zaman gurur
vericiydi...

SPOR SALONU, ANA BINA, YENI BINA VE
KÜÇÜK BAHÇESIYLE KUŞTEPE’DEKI ISTANBUL
BILGI ÜNIVERSITESI BIR VAHA GIBIYDI.
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BİLGİ’Lİ
GİRİŞİMCİLER
KARIYER HIKAYELERIYLE BİLGİ’Lİ GİRİŞİMCİLER DOSYASI...
Sektöre yön veren başarıları ile adlarından söz ettiren BİLGİ mezunu
girişimciler ile keyifli sohbetler yaptık. Kariyer basamakları, başarı hikayeleri,
gelecek planları ve çok daha fazlasıyla işte BİLGİ’Lİ GİRİŞİMCİLER...

- DOSYA GİRİŞİMCİLER YETKİN TURHAL -

Yetkin Turhal

B
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etkin urhal, anne-bebek dikeyinde faaliyet gösteren; annenin ve bebeğin
doğum öncesinden başlayarak 5 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını
karşılayan bir sitenin kurucusu.
Hikayesi BİLGİ ile başladı. Devamında ise
ardı ardına gelen başarılar. annedukkan.
com sitesinin kurucusu etkin Turhal ile
başarılı iş hayatını konuştuk.

hayatında karşılaştığım yöneticilerin benden
önce aynı okulda eğitim almış olmaları ve
BİLGİ’li çalışma arkadaşlarımın olması beni
adaylar arasında daha avantajlı kıldı.

e BİLGİ le aşlayal
a l aşla BİLGİ er ve
o u u u u öl
o ul
y llar
Teknoloji çağında olduğumuzun farkında
olarak, enformasyon teknolojileri ile ilgili
bir eğitim almak istiyordum. İstanbul Bilgi
Üniversitesi de kendini kanıtlamış bir
üniversite olduğu için seçimimi BİLGİ’den
yana kullandım ve 2005 yılında İşletme
Enformatiği eğitimime başladım.

u a a uru u u ol u u u
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e u ol u a o ra BİLGİ l
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Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, iş

Kısaca bahsetmek gerekirse, anne
bebek kategorisinde faaliyet gösteren,
annenin ve bebeğin, doğum öncesinden
başlayarak 5 yaşa kadar uzanan süreçteki
tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir e ticaret
sitesi diyebiliriz. ma annedukkan.com
dünyasına adım attığımız zaman aslında
amaçladığımız organizasyonun bir e ticaret
sitesinden çok daha fazlası olduğunu
görebilirsiniz. Bir kere sürekli araştıran,
yenilikleri takip eden ve kolay adapte
olan çok genç ve dinamik bir ekibimiz
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var. macımız ailelerin her şeyden çok
değer verdikleri bebeklerini en iyi şekilde
yetiştirmeleri için gerek duydukları her
şeyi sağlamak. Sadece e ticaret sitesi olarak
da kalmak istemiyoruz. Bu doğrultuda ilk
fiziki mağazamızı Kasım 2016’da İstanbul,
Bahçeşehir Loca’da açtık.
e e
o rul u u a
lerler e
a l re ler e
e
orlu lar ey ve a l
r yol leyere
e
e
el
u o aya er şe l
Sıfırdan yapılan her işin, projenin farklı
zorlukları var elbet. ncak asıl olarak
ülkemizin içinde bulunduğu belirsizlikler
bizi zorladı. e olursa olsun alışveriş
yapmak insanları mutlu eden bir aktivite.
akat 2 3 yıldır üst üste yaşadığımız
üzücü olaylar hepimizi olumsuz etkiledi.
Her sıkıntının üstesinden geldik demek

- DOSYA GİRİŞİMCİLER YETKİN TURHAL çok doğru olmaz. ma insanımıza ve
ülkemize güvenerek işimizi her gün daha iyi
yapabilmek için çalışıyoruz.
a

e u a
o u urar e
e e ler
eler
ro e a l
ar al
annedukkan.com projesi benim kadar
bu işe inanan Görkem Taş ile başladı.
Birbirimizi destekleyerek ve inanarak bu
projeye start verdik. slında hedefimiz bir
e ticaret projesi yapalım ve kullanıcıların
alışveriş yapmalarını sağlayalım gibi
basit değildi; hala da değil. Gerçekten
dünyaya bir çocuk getirmek çok güzel,
benzersiz bir duygu ve aileler varlarını
yoklarını doğacak bebeklerine adıyorlar.
Bu eşsiz keyfin yanında maddi ve manevi
sorumluluklar da yüklüyor. Biz de ailelerin
bu yükünü bir nebze olsun azaltmak
adına kaliteli ve sağlıklı ürünleri, uygun
fiyatlarla sunabileceğimiz bir e ticaret
sitesi oluşturmak istedik. macımız
annedukkan.com markasının annelerin bir
numaralı yardımcısı olmasını sağlamak.
Kullanıcılarımızın alışveriş yapmasalar bile
sitemizde yer alan ürünleri referans alarak
hayatlarını kolaylaştırmak, Türkiye’de
annelerimizin ulaşamadığı doğal ürünleri
onlara sunabilmek istiyoruz.
BİLGİ
ee
y
a
e ol u
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve üniversiteden
beri birlikte olduğum arkadaşlarım
sayesinde hayat devam ederken
yanımızdan geçen fırsatları es geçmemeyi
öğrendim. İstanbul Bilgi Üniversitesi
kendini sürekli geliştiren bir üniversite.
ğrenciler de bu gelişimden payına düşeni
alıyor, gelişime daha açık hale geliyorlar.
Mezun olduktan sonra da üniversite
hayatımda kazandığım net ork sayesinde

AMACIMIZ
ANNEDUKKAN.
COM MARKASININ
ANNELERIN BIR
NUMARALI YARDIMCISI
OLMASINI SAĞLAMAK.

ne zaman yardıma ihtiyacım olsa İstanbul
Bilgi Üniversitesi yanımda oldu.
ayal e
e le
ya yor u u yo a e
l
e
el şe
el olaylar
r
e e
e ey l yor u u
Mezun olduktan sonra İngiltere’ye gidip
E ticaret azarlama önetimi yüksek lisansı
yapmış ve sonrasında e ticaret alanında
çalışmış biri olarak evet, hayalimdeki işi
yapıyorum.
e
le le ö e leye e
olur a BİLGİ l ol ay a l
a
lar
Bana göre BİLGİ’li olmak iş hayatının önde
gelen isimleri ile hayat boyu sürecek bir
net orke sahip olmak demek.
re
lere ya a ş aya a
ye a
aa
e lere u
e
a ar e
e r e le e
ö
ler
Ben de henüz bu öğütlere ihtiyaç
duyan yaştayım aslında. ğüt
vermek için yeterli tecrübem
olmadığını düşünüyorum. ma
tek bir gerçek var, o da çalışmak.
alışmaktan vazgeçmediğinde
başarı kendiliğinden geliyor.
Bu a o ra
e e ler
eler r
Hedefimiz, annedukkan.com
markasının tüm Türkiye’de kaliteli
ve doğal ürünlerin ilk adresi
olmasını sağlamak. Bizim için en
önemlisi bebeklerimiz için en sağlıklı
ve doğal ürünleri sergileyebilmek. Bu nedenle
çok detaylı olarak araştırmadan sadece satılır
diye bir ürün grubu veya markaya sitemizde
yer vermek istemiyoruz. Bunun yanında
henüz Türkiye’de olmayan markalarla önemli
distribütörlük anlaşmaları gerçekleştiriyoruz.
Distribütörlük anlamında ilk adımı dünya
doğal emzik kategorisi lideri Danimarka
markası atursutten’i Türkiye’ye getirerek
attık. Bu tür distribütörlük anlaşmalarımız
önümüzdeki dönemde de devam edecek.
yrıca bölgesel olarak net kararlarımız
verilmemiş olsa da, bu süreçte 5 mağaza
açmayı planlıyoruz.
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HAYDİ BİR ŞEYLER
YAPALIM
etz. ktivite bazlı insan bulmanızı
sağlayan, geleceğe yönelik sıra dışı
bir platform. ngilizce’deki E ’
kelimesinden adını alan, geniş
kitlelere yayılan bir uygulama.
eklamcılık ve Sahne ve Gösteri Sanatları
önetimi’nde çift dal yapan, kurucu ortağı
olduğu proje ile adından söz ettiren Simge
İçen ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
BİLGİ’li olmayı, başarının sırlarını ve daha
pek çok şeyi konuştuğumuz renkli bir
söyleşi sizi bekliyor.
a
e u u u u
a
öl
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden 2015
yılında mezun oldum. na bölümüm olarak
eklamcılık okudum, Sahne ve Gösteri
Sanatları önetimi ile çift dal yaptım.
BİLGİ le yollar
a l e ş
e aş
a er
e
r
öl
y
Lise son sınıftayken herhangi bir TM
bölümünün ilgimi çekmediğini fark ettim.
Hep sosyal bölümlere merakım olduğunu
anladığımda neden o tarafa yönelmiyorum
diye düşündüm. İstanbul Bilgi Üniversitesi
İletişim akültesi’nin namını duyuyordum.
Sözel olmaya karar verdikten sonra, ilk
İzmir’deki temsilcilikle konuşmaya gittim.
Daha sonrasında, isan ayında okulu ve
eklamcılık bölümünü gezmeye geldim.
gün, elil ker’le tanıştım, onunla çok
güzel bir sohbet ettik. gün çıkarken,
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tek tercihim
olacağını biliyordum. itekim, öyle de oldu.
ar a
a a e e e olur a
a B r eyler a al
o o uyla ra ş r uy ula a
Le
ro e a l aya a e
u
r ere e el a l
a
ikir, kurucu ortağım İdil Mayzel’le benim

Simge İçen

farklı zamanlarda ortak yaşadığımız
bir problemden doğdu aslında. Ben geçen
sene çok istediğim bir konser öncesi son
dakikada arkadaşım tarafından ekildim.
Konserin başlamasına bir saat kalmıştı
ve diğer hiçbir arkadaşım ilgilenmiyordu.
Keşke benimle gelecek birini hızlıca
bulabilsem diye düşündüm ve not aldım.
İdil de aynı şekilde bir gün evde otururken
canı bir şeyler içmek istemiş
ama arkadaşları uygun değillermiş ve
İdil’in asıl istediği yeni birileriyle sohbet
etmekmiş. da aynı şekilde böyle bir
platform olsa diye düşününce, bir araya
geldik ve hemen Letz üzerine çalışmaya
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başladık. İlk buluşmamızdan bugüne de
bir an bile durmadık.
Le
e r e u ar a
y e
e ler Le
el e
a l
a
era e
o ru u :
Letz, aktivite bazlı insan bulmanızı sağlayan
geleceğe yönelik bir sosyal platform aslında.
anın bir şeyler yapmak istediğinde, ister
insanların oluşturduğu aktivitelerden
ilgini çekenlere katılabiliyorsun, ister
kendi yapmak istediğin aktiviteyi yazarak
sana katılacak insanları bulabiliyorsun.
Letz, İngilizce’deki Let’s yani hadi
kelimesinin daha gençler arasında

- DOSYA GİRİŞİMCİLER SİMGE İÇEN kullanılan bir versiyonu. Sloganımızın
Hadi olmasının sebebi de bu. Hayatı
yaşa, farklı bir şeyler yap, keşfet gibi
mesajlar vererek insanları sosyal yönden
harekete geçirmeyi amaçlıyor.
y ula a a l ulla l yor
ygulamaya ilk girdiğinizde karşınıza takip
ettiğiniz insanların Letzleri çıkıyor. Buradan
istediklerinize katılabilirsiniz, kimler
geliyor, yeri nerede kolayca görebilirsiniz.
nun dışında, Discover sekmesinden
takip etmeseniz bile çevrenizde neler
oluyor görebilir ve ilginizi çeken aktiviteleri
oluşturan kişileri takip edebilirsiniz. Eğer
uygulamaya girerken aklınızda ne yapmak
istediğiniz varsa da tek yapmanız gereken
aktivitenizi maksimum 50 karakterde girip,
yer ve zaman girerek ister arkadaşlarınızla
ister takipçilerinizle paylaşmanız.
ula ö e e olur a
a l r
ö re y
Ben iki bölümümü de büyük bir merak
ve sevgiyle okudum. Hem okul için, hem
de okul dışında kendimi profesyonel
olarak geliştirmeye de çok önem verdim.
BİLGİ’nin akademik kadrosunda sektörel
deneyime sahip birçok öğretim görevlisi
yer aldığı için gerçek hayata dair güzel
deneyimler edinme şansı yakaladım. u
an bile hala birçok hocamla görüşmeye
ve onlardan yardım almaya devam
ediyorum. Letz’i gerçekten destekliyorlar

BILGI’NIN AKADEMIK KADROSUNDA SEKTÖREL
DENEYIME SAHIP BIRÇOK ÖĞRETIM GÖREVLISI
YER ALDIĞI IÇIN GERÇEK HAYATA DAIR GÜZEL
DENEYIMLER EDINME ŞANSI YAKALADIM.
ve tıkandığımız noktada danıştığımızda
yardımcı oluyorlar. Mezun olduktan sonra
bile BİLGİ’nin net orkü bana ve işime
birçok alanda katkı sağlamaya devam
etti. Sanırım öğrenciliğim açısından, hem
akademik hem de profesyonel olarak
bolca beslenmeye çalışan bir öğrenciydim
diyebilirim.
BİLGİ l r r ş
olara
ö re lere vere e
e
y
av ye e
olur u
Üniversite yılları gerçekten
çok kıymetli. Bu yılları
iyi değerlendirmelerini
tavsiye ediyorum.
sla sadece ders
açısından değil.
Sosyal, profesyonel,
kişisel olarak bolca
insan tanısınlar,
kaynaklardan
yararlanmaktan
hiç çekinmesinler, ihtiyaçlarını dile
getirmekten ve çözüm aramaktan asla
korkmasınlar. Eğer çoğu yeni mezunun
yaşadığı boşluk ve
bilinmezlik duygusunu
yaşamak istemiyorlarsa,
üniversite yıllarını keşif ve
pratiğe ayırmalarını tavsiye
ederim. En kısa zamanda
bir şeyler oluşturmak,
ileride çok yardımcı oluyor.
BİLGİ l
ol a e e e r
o ul yaşa
ve
e
ş aya
a
e
a lar
a la
Ben özellikle BİLGİ’deyken
sosyal ve yaratıcı
yönden çok geliştiğimi
düşünüyorum. BİLGİ
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sadece birtakım bilgileri vermek yerine
bunları uygulamayı ve hayata geçirmeyi
öğreten ayrıca da teşvik eden bir okul.
sebeple, üniversite seçimimden dolayı
hep çok mutluydum. aydalarını da
görmeye devam ediyorum. Gerek sağladığı
net ork, gerek daha ilk sınıflardayken
kendimi profesyonel hayatta da bulmam
ve deneyimler edinmem, gerek bölüm
arkadaşlarımla kurduğum sağlam ve kalıcı
ilişkiler olsun, hepsi mezun olduktan
sonraki hayatımda bana pozitif etki
yaratmaya devam
ettiler. Bağımızın
asla kopmadığını
hissediyorum.
Bu a o ra
e e ler
eler r a
ler
e leye ye
uy ula alar var
r
imdilik ikinci bir
uygulama planımızda yok,
Letz henüz bir bebek ve
daha büyümesi gerekiyor. Biz de, İdil’le ve
teknik ortağımızla beraber tamamen buna
odaklanmış durumdayız. Günlük büyüme
ve aktif kullanım şu anki ana hedefimiz.
İstediğimiz büyümeyi yakaladığımızda da,
en yakın planlarımızda uygulamayı yabancı
bir pazarda da test etmek var. Böylelikle,
Türkiye’den çıkan ve globalde başarıya
ulaşan nadir sosyal platformlardan biri
olmak istiyoruz.
e var a e le e
e ler
Eğer bu yazıyı okuyanlar arasında sosyal,
meraklı, dışa dönük öğrenciler varsa
benimle iletişime geçmelerini çok isterim.
Hem beraber bir şeyler yapabiliriz hem
de kurmaya çalıştığımız güzel hayalimizin
bir parçası olabilirler. Tabii ki, bir de eğer
uygulama ilginizi çektiyse kullanmanızı çok
isterim. Lütfen indirin ve bir şeyler yapın

- DOSYA GİRİŞİMCİLER ARDA EREN -

DÖNÜŞÜMÜN KOORDİNE
EDİLDİĞİ MERKE İ E DİJİTAL
BİR PLATFORM FA LA GIDA
rda Eren’nin kariyer hikayesi B
’li olmasıyla
başlıyor. slında Bilgisayar Bilimleri Bölümü
mezunu. Kariyer basamaklarını tırmanırken
kendine olan güveni en önemli hazinesiydi.

imdi azla Gıda ile adından söz ettiriyor
hatta öyle bir söz ettirme ki bu çok kısa
sürede piyasada adını duyuran başarılı
girişimcilerden biri haline geldi bile. rda
ile hem okul yıllarını hem azla Gıda’yı
konuştuk.
ul y llar
le aşlayal
a
öl
e
e u ol u u
Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden 2011’de
mezun olacak iken o zaman yeni başlayan
4 1 sistemiyle kıllı Sistemler Mühendisliği
ile yüksek lisans yaparak 2012 yılında
mezun oldum.
u u u u öl
le ya
ş
ara
a a l r aralell var
Bilgisayar Bilimleri okumak, bir bilim
formasyonu almak demek; bu da eğitim
hayatınız boyunca hayatın her alanını
sorgulama konusunda pratik yapmak
demek oluyor. Bölümde birçok soyut
problemin yanı sıra gerçek hayattaki
problemlerinde çözümünü teknolojiyi ve
bilimi kullanarak daha kolay nasıl çözeriz
sorularının cevabını arıyorduk. arklı bir
sektörün problemine çözüm tasarlarken
doğru bir şekilde gözlemleyerek, ihtiyaçları
araştırarak o alan hakkında bilgi sahibi
olmak gerekiyor ve sonrasında algoritmalar,
yazılımlarla ile kullanıma hazır bir çözüm
sunabiliyoruz. Bunları yaparken birçok farklı
disiplin hakkında bilgi dağarcığınız gelişiyor.
Girişimcilikte de benzer şekilde sorguladığınız
ve hata ya da eksik gördüğünüz şeylere
pek çok farklı biçimde çözüm bulmaya
çalışıyorsunuz. Ben de bu çözümleri daha
çok teknik donanımımın desteğiyle buluyor
ve uygulamalarını gerçekleştiriyorum.

Grş
a la G a e
a a
aya a e
eye
ö
u uyor
Eğitim hayatım boyunca her zaman sosyal
sorumluluk ve fayda yaratma motivasyonu
ile birçok farklı konuda sosyal sorumluluk
projelerine dahil oldum. aktimizin büyük
bir kısmını her zaman bu tarz çalışmalara
ayırmamız gerektiğinin farkındalığı
çevremle paylaşıyor sürekli yeni
projeler üretiyordum. zellikle
eğitimci bir aileden geldiğim için
olsa gerek, hayatım boyunca
bilgi birikimimi sürekli
başkalarına aktarabileceğim
fırsatlar gözlemledim ve bu
yüzden mezuniyetimden
sonra belli bir süre
akademide çalışmalar
yaptım, gönüllü
eğitimler verdim.
Bu sırada
konusundan
uzman kişiler ve
akademisyenlerin
oluşturduğu bir
yazılım evimiz
ile sektörün
çözemediği sorunlar
için teknolojik çözümler
geliştirirken sürekli vakit yaratarak
bu tarz projelere destek olmayı
görev bildik. zun süredir üzerine
düşündüğüm ve ön araştırmalarını
yaptığım bir hayalim vardı.
Günümüz teknolojisini ve bilgi
birikimimizi kullanarak eğitimin
her konuda her seviyede herkese
erişilebilir olmasını amaçlayan
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Arda Eren

- DOSYA GİRİŞİMCİLER ARDA EREN girişim fikrimin altyapı çalışmalarını
sürdürürken, karşıma çıkan gıda israfı
problemi üzerine hızlı bir araştırma yaptım.
Dünyada üretilen gıdanın üçte biri
israf oluyor. luşan gıda atığının %5 ’u
engellenebilir ve bu miktar ile dünyadaki
açlığın büyük bir bölümü engellenebilir
durumda. Bilim formasyonu almış
olmamın veya analitik düşünerek karar
vermeyi seven birisi olmamdan kaynaklı
hayatımda birçok zaman çok keskin
kararlar vermişimdir. azla Gıda’da
onlardan birisi oldu. Bu veriler ve babamın
ç insanı eğitemezsin’ sözü ile önce gıda
israfı problemi için bir şeyler yapmam
gerektiğine karar verdim. Türkiye’de de
gıda atığı sorunu teknolojiyi kullanarak
çözmek ve etki odaklı girişimcilik
konusunda örnek olacak bir
proje geliştirmek istedik.
alışmaya başlamamızın
ardından azla Gıda
fikri, gıda israfını
engelleyen teknolojik
çözümler sunmak
için hayata geçti. İlk
ürünümüz olan Gıda
Bağış latformu sağladığı
teknolojik altyapı ile uçtan
uca bağışı sürecinin önündeki
engelleri ortadan kaldıran bir platform.
latform bağış alan gıda bankaları ile bağış
veren gıda işletmelerini bir araya getirerek
değer yaratıyor. azla Gıda olarak birçok

2006’DA ÖSS BURSU ILE
TÜRKIYE’DE BILGISAYAR
BILIMLERI OLAN TEK OKUL
BILGI’YI SEÇMEMIN VE
O ZAMAN TÜM ÜLKEDE
SADECE BIR TANE OLAN
BU BÖLÜME GITME
KONUSUNDA AILEMI IKNA
EDEBILMEMIN EN ÖNEMLI
SEBEBI ÜNIVERSITENIN
SAHIP OLDUĞU VIZYONDU.
modüler çözüm üretmek
üzere stratejimiz
kurduk, orta ve uzun
vadede hedefimiz ise
işletmeler için bulut
tabanlı ve entegre bir
Modern tık önetim
Sistemi oluşturarak
ülkemizde gıda atığının
ölçülebildiği, atığın oluştuğu
noktadan yok edildiği noktaya
kadar izlenebildiği ve dönüşümünün
koordine edildiği merkezi ve dijital bir
platform üzerinden daha etkin bir yönetim
hizmeti sunmak.

BİLGİ l
r rş
olara
ş
aya
a BİLGİ e o u u u u
ö e
e
y
a
e ol u
2006’da SS bursu ile Türkiye’de Bilgisayar
Bilimleri olan tek okul BİLGİ’yi seçmemin
ve o zaman tüm ülkede sadece bir tane
olan bu bölüme gitme konusunda ailemi
ikna edebilmemin en önemli sebebi
üniversitenin sahip olduğu vizyondu. kul
hayatımın büyük kısmında bu bilinmeyen
bölümde okumayı bir handikap değil, lüks
olarak gördüm. Hepsi birbirinden değerli
hocalarımla arkadaş gibi okuduğum ve her
geçen gün değeri anlaşılan böyle bir bölümde,
öyle bir dönemde okumuş olmanın katkısını,
iş hayatımda attığım her adımda görüyorum.
Bu a o ra
e e ler
eler r
azla Gıda yol haritasına uygun bir şekilde
coğrafi ve teknolojik olarak gelişmeye
devam edecek. zellikle gıda atığı gibi bir
alanda Türkiye’de yarattığımız örneğin
uluslararası alanda ilgi görmesi ise bizim
için çok mutluluk verici oldu ve diğer
ülkelere uygulanabilir tasarladığımız
çözümlerimiz ile dünyaya açılma
planlarımızı 201 içerisinde lmanya’da
operasyonlarımıza başlayarak devam
edeceğiz. Bir yandansa, bahsettiğim eğitim
alanındaki projelerimin ön çalışmalarını
sürdürmeye devam ediyorum. muyorum
ki kısa bir süre sonra topluma fayda
sağlayan ve gençlere örnek oluşturabilecek
güzel haberleri paylaşabileceğim.
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Ümit Erbek

BİLGİ’DEN KRİSTAL
ELMA’YA U ANAN BİR
HİKAYE COLLEGE EMA

mit Erbek... stanbul Bilgi niversitesi luslararası inans bölümü mezunu
başarılı bir girişimci. Kristal Elma ve Doğrudan azarlama dülleri dahil pek çok
alanda aldığı ödüller ve kazandığı başarılar ile adından söz ettiriyor.
Üniversiteye başlarken BİLGİ’nin bize
en önemli vaadi; BİLGİ’de geçireceğimiz
zamanın sonunda sosyal, çevresinde olup
bitenden haberdar ve donanımlı bireyler
olacağımızdı. BİLGİ’den mezun olduktan
sonra bu vaadin tam anlamını ve ne kadar
gerçekleştiğini anlamış oldum. diyerek
başlıyor deneyimlerini anlatmaya... Başarılı
girişimci Ümit Erbek ile yaptığımız keyifli
röportajı paylaşıyoruz sizinle.
a l aşla BİLGİ er ve
o u u u u öl
o ul
y llar
Üniversite sınavı sonrasında eğitim
hayatıma hangi okulda devam edeceğim ile
ilgili aslında biraz kararsızdım. Başka bir
üniversitenin ekonomi bölümüne gitmeyi
düşünürken, babamın yakın bir profesör
arkadaşının tavsiyesiyle ilk tercihimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi luslararası
inans bölümünden yana kullandım.
Böylece BİLGİ serüvenim başlamış oldu.
Geriye dönüp baktığımda, her ne kadar şu
anki işimle doğrudan ilintili bir bölümde
öğrenim görmemiş olsam da iyi ki BİLGİ’li
oldum diyorum. BİLGİ’nin bana kattıkları
ve burada edindiğim değerli arkadaşlıklar
benim için en az sınıfta aldığım eğitim
kadar faydalı oldu. Hatta kendi kız
kardeşimin de aynı değerler ile gelişmesi
için onun da BİLGİ’li olmasını sağladım ve
şu anda kendisi de bizim bir mezunumuz.
e u ol u a o ra BİLGİ l
ol a
ar
a l
e
yaşa
a
u an yaptığım işin temellerini aslında
BİLGİ’de geçirdiğim yıllarda attım
diyebilirim. kula başladığım ilk sene
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ş

üniversitenin kendi bünyesinde yer
alan etkinlik ve organizasyon şirketi
i roduction’da çalışmaya başladım.
Lise hayatımda da turlar ve partiler gibi
çeşitli organizasyonlar düzenlerdim ama
işin mutfağına girince hayatım boyunca
yapmam gereken mesleğin bu olduğunu
anlamış oldum. i roduction’da çok
önemli deneyimler edindim. BİLGİ’de
geçirdiğim zamanı da gelecekte yapmak
istediğim mesleğe yönelik kendimi ve
çevremi geliştirmek için kullandım.
BİLGİ’nin sahip olduğu kaynakları da
düşününce bunun çok da zor olmadığını
söyleyebilirim. Mezun olduktan sonra gerek
kurumsal hayat yıllarım da gerekse kendi
şirketimi yönetirken her zaman BİLGİ’liler
ile bir arada olmaya ve BİLGİ’liler ile iş
yapmaya gayret ettim. Bunun meyvelerini
de her zaman topladığımı itiraf etmeliyim.

- DOSYA GİRİŞİMCİLER ÜMİT ERBEK ua a uru u u ol u u u
olle e
ya e
e e olur a
B e ra a e er
ollege EM ’yı sene önce, yine
BİLGİ’den çok yakın bir arkadaşım ile
ortak olarak kurduk. Gençlik pazarlaması
konusunda senelerin verdiği birikimimiz
ile bu alanda hizmet verme amacıyla
hayata geçirdiğimiz ollege EM geçen
seneler boyunca müşterilerimizin farklı
talepleri ve ekibimize kattığımız farklı
uzmanlıkları olan arkadaşlarımız ile hizmet
kapsamını oldukça genişletti. Tabii ki yine
temelimizde etkinlik var ancak şu anda bir
etkinlik ajansından daha çok pazarlamanın
farklı kollarında da hizmet veren, 360
derece stratejiler hazırlayıp uygulayan,
anahtar teslim hizmet veren bir ajans
konumunda. Müşterilerimiz Türkiye’nin
kendi alanında en büyük şirketleri ve
portföyümüzün günden güne genişlediğini
de söyleyebilirim. Türk Telekom, Mey İçki
Diageo, Starbucks, epsi o, McDonald’s
yoğunlukla çalıştığımız müşterilerimizden.
r al l a ve o ru a
a arla a
ller a l e
o ala a ö l
e ulu uyor
ay
a a a e e
o rul u u a lerler e
a l
re ler e e
orlu lar
ey ve a l r yol leyere
e
e el
u o aya
er şe l
ollege EM ’yı ilk kurduğumuzda oldukça
rekabetçi ve güçlü rakiplerin olduğu
bir sektörde hizmet vermeye başladık.
ncak geçen senelerde rekabet çok
daha arttı diyebilirim. Dijital dünyadaki
ilerlemenin de etkisiyle pazarlamanın çok
daha entegre bir hale gelmesi; etkinlik
sektörünün kendi başına pazarlamada
yetersiz kalmasına neden olmaya başladı.
Bu nedenle kendimizi farklı pazarlama
yöntemleri konusunda daima geliştirmeye
çalıştık ve çalışıyoruz. Tabii ki farklı
yöntemlere hakim olmak tek başına
yeterli oluyor diyemem. ollege EM
olarak, kurulduğumuz ilk günden bugüne
kadar belirli bir iş yapma felsefesini
takip ettik; Daima çözüm odaklı, farklı
ve özgün işler yaratan, müşterilerimizi
iş ortaklarımız olarak gördüğümüz ve

BILGI’LI OLMAYI HAYATA
BAŞLAMADAN ÖNCE
ATILACAK EN SAĞLAM
VE KEYIFLI ADIM
OLARAK TANIMLARIM.
onların çıkarlarını en yukarıda tuttuğumuz,
yaratıcılığımız ile ön plana çıkan bir
şirket olmak . Sıfırdan kurulan bir şirket
olarak en büyük sermayemiz zamanımız
ve emeğimizdi; hala da öyle olduğunu
söyleyebilirim. aptığımız işin tanımında
net bir çalışma saatleri veya mesai var
diyemem. Bu nedenle ekip olarak aştığımız
en büyük zorluk bir aile olmayı başarmak
oldu. irket ortaklarımız ve bütün ekip
arkadaşlarımız yeterli çalışma ve özveri ile
her şeyin mümkün olduğunun farkında ve
bugün geldiğimiz noktada aramızda olan ve
olmayan birçok arkadaşımızın rolü var.
BİLGİ
ee
y
a
e ol u
Üniversiteye başlarken BİLGİ’nin bize
en önemli vaadi; BİLGİ’de geçireceğimiz
zamanın sonunda sosyal, çevresinde
olup bitenden haberdar ve donanımlı
bireyler olacağımızdı. BİLGİ’den mezun
olduktan sonra bu vaadin tam anlamını ve
ne kadar gerçekleştiğini anlamış oldum.
BİLGİ’nin bizleri hayata ve onun getireceği
farklı engellere çok güzel hazırladığını
düşünüyorum. yrıca işimin temellerini
de BİLGİ’de atmış olmam, öğrencilik
yaşamım süresince, profesyonel anlamda
da edindiğim tecrübeler BİLGİ’nin bana
yaptığı en paha biçilemez katkısıdır.
ayal e
e le
ya yor u u yo a e
l
e
el şe
el olaylar
r
e e
e ey l yor u u
Etkinlik ve organizasyon benim lise
yıllarımdan beri içinde olduğum ve
yapmaktan en fazla keyif aldığım işti. Her
ne kadar biraz deli işi olduğunu düşünsem
de bu sektörün zorluklarının bile bana keyif
verdiğini söyleyebilirim. Ben iş hayatımı
bu alanda sürdürmeye çok önceden karar
vermiştim ve bu nedenle olayların çok da
gelişi güzel geliştiğini söyleyemem. Tabii ki
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şansın yanımda olduğu anlarda oldu ancak
BİLGİ’ye ilk girdiğim günden bugüne kadar
adımlarımı hep bu işi yapmaya yönelik
attım diyebilirim.
e

le le ö e leye e

olur a
a

BİLGİ l ol

ay

a l

lar

BİLGİ’li olmayı hayata başlamadan önce
atılacak en sağlam ve keyifli adım olarak
tanımlarım.
re
ye

lere ya a ş aya

a

aa

a ar e
ö

e

lere
e r

a
u

e

e le e

ler

ok klişe öğütlerden ziyade ben hayata
yeni atılanlar için yaşadıkları zamandan
keyif almalarını tavsiye ederim. aptığınız
iş ne olursa olsun, hedeflerinizi ne kadar
yüksek tutarsanız tutun keyif almadan
geçirdiğiniz her zaman aslında insanın
kendisi için kayıptır. Hayatta yapmaktan
zevk aldığınız ne varsa muhakkak onun
peşinden gitmelisiniz. eşinden gittiğiniz
bu tutkununuz kariyerinize ne katkısı
olacak diye düşünmeden sevdiğiniz şeyi
yapmaya devam etmelisiniz. Günün
sonunda ulaşacağınız hedefe giderken her
zaman yanınızda olacak birisi varsa bu yine
kendinizdir ve bu nedenle en fazla zamanı
yine kendinize ayırmanızın asla zararını
görmezsiniz.
Bu
eler

a

o ra

e e ler

r

Tabii ki işimi büyütmek ve şirketimizi
daha yukarılara taşımak hedeflerimiz var.
akın zamanda KKT ’de bir ofis açtık
ve yurt dışında çok fazla iş yaptığımız ve
alanımızda kendimize güvendiğimiz için
yurt dışında başka yatırımlar yapmayı da
planlıyoruz. ma uzun vadede hedeflerim
çok net diyebilirim; keyif aldığım işi
yapmak, bugüne kadar kurduğum
dostluklara ve ilişkilere üzerine
koyarak devam etmek ve hayatın
sunduklarından zevk almak.

- DOSYA GİRİŞİMCİLER KADİR ÖZPINAR -

B

H Y

Kadir zpınar’ın başarı hikayesi 200 yılında
B
’li olması ile başladı. Distile markasının
kurucusu Kadir zpınar ile kariyeri üzerine
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
a
e u u u u
a
öl
200 yılında BİLGİ’li oldum, o
zamanki adıyla Bilgisayar Bilimleri
bölümünde okumaya başladım. Daha
sonra Mühendislik ve Doğa Bilimleri
akültesi’nin açılmasıyla birlikte
Bilgisayar Bilimleri bölümü yeni öğrenci
alımını durdurdu ve kapandı, ilerleyen
yıllarda da Bilgisayar Mühendisliği
bölümüne geçiş yaptım.
BİLGİ le yollar
a l
e ş e
aş
a
er
e
r öl
y
İlkokul yıllarımdan itibaren
elektroniğe ve bilgisayarlara ilgim
vardı. Kendi kendime sürekli olarak
okumalar yapar, bilgisayarlar hakkında
bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Henüz
14 yaşındayken kendime ait ilk internet
sitemi kurdum; bilgisayarla, internetle
ve programlamayla hep yakından ilgili
oldum. yaşlardan bu yana hep aklımda
Bilgisayar Mühendisliği okumak vardı,
başka alanlarda hayaller kurduğumu
hiç hatırlamıyorum. İstanbul Bilgi
Üniversitesi’ne gelecek olursak, hep
ilgi duyup takip ettiğim ve hep
eğitim almak istediğim bir kurumdu
diyebilirim. S M sıralamasında
başarı sergileyerek birçok Devlet
Üniversitesinde eğitim alma imkanına
sahip olmama rağmen, tam burslu
olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
eğitim alma kararı verdim. Bilgisayar
ve internet küçük yaşlardan bu yana
hevesle ilgilendiğim alanlar olduğundan
Bilgisayar Mühendisliği bölümünde
okumayı tamamen kendi isteğimle
tercih ettim.

Kadir Özpınar

ar a
a
a e e e olur a
le lu
u
er lere
a
a
a ale e yor ve a a
l yor u u
e
le le
aşlayal
le e ya ar
Distile, olumsuz içerikleri tarar, daha
sonra isteğe bağlı olarak bu içeriklerin
kaldırılmasını sağlar. İnternetin hızla
yaygınlaşması ve cebimizdeki telefonlarda
bile en yüksek hızlarda bilgiye erişebilme
standardı ile internetten beklentilerimiz
de oldukça yükseldi. Bu beklentilerden
en kritiği de bir kişi ya da kurumun
bilgisini internete danışmak. İşe
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alacağınız, birlikte çalışacağınız, ortak
olacağınız, yeni tanıştığınız ya da
herhangi bir şekilde merak ettiğimiz
kişileri her gün Google’a ya da benzer
arama motorlarına soruyoruz. irketleri
ve markaları da keza bu şekilde tanıyor
ve onlar hakkında bilgi alıyoruz. İşte bu
noktada internetten edinilen bilginin
doğruluğu ve üzerimizde yarattığı algı
alacağımız kararları büyük ölçüde etkiliyor.
Bu bağlamda Distile, internet üzerindeki
her türlü içeriğe müdahale konusunda
kişilere ve kurumlara danışmanlık veren
bir şirket.

- DOSYA GİRİŞİMCİLER KADİR ÖZPINAR ar a ur a
r
a l
el ş
e a a
urul u u
Distile, tarafımdan 2014 yılında kuruldu.
Elli yılı aşkındır pazarlama faaliyetleri
başlığı altında itibar yönetimi kavramını
duymaktayız. 2000’li yılların başından
beri de online itibar yönetimi başlığı sık
sık karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ne
yazık ki online itibar yönetimi kavramı
pek çok ajans ya da hukuki danışmanlık
veren oluşumlar tarafından içi boşaltılan
bir kavram haline dönüşüyor. İşte, Distile
tam bu noktada aklımıza geldi. nline
itibar yönetimi adı altında akademik
bilgiden yoksun kişi ya da kurumlarca
yapılan iletişim faaliyetleri ile internetten
haber ve benzeri içerik kaldırma çalışmaları
karmaşık problemler yaratıyor. Biz Distile
olarak internet üzerinde görünmesi
istenmeyen hemen her türlü içeriği hızlı
bir şekilde, bulunduğu kaynak internet
sitesinden ve arama motorlarından kalıcı
olarak kaldırmaktayız.
le e ö e e ya yor u u
ar yer
e e
al ş alar var
slında bu konuda konuşursak epey
bir zamanınızı almam gerekecek. Bu
nedenle kısaca özetlemem gerekirse, dijital
pazarlama ve e ticaret alanlarında pek
çok başarılı iş hayata geçirdim. Ben, genç
yaşlarda insanların hem enerjilerinin hem
de hayal ettiklerinin sınırsız olduğuna
inanan biriyim. İnsanı insan yapan en
önemli şeyin hayallerini gerçekleştirmek
için tutkuyla ve azimle çalışmak olduğunu
düşünüyorum. Bu nedenle, üniversite
eğitimimin başından bugüne kadar
kısa zamanda pek çok farklı işe atıldım,
başarılar kadar yaşadığım başarısızlıkları da
kendime hep kazanç olarak gördüm. Bugün
işimde elde ettiğim her başarı azmimin bir
sonucudur diye düşünüyorum.
ş er ler
ee o
a
ale le el yor
l e
ar
yö e
a er
er
al r a
ar a ve ş r e
lal oru a
e o
e
ulu uyor
Türk insanının kişisel itibarını kendisine
ait şirketin ya da markanın itibarından
önde tuttuğu kesin. 2010 yılından beri

BILGI’LI ARKADAŞLARA
EĞITIM ALDIKLARI
KURUMUN SAĞLADIĞI
ÖNEMLI HIZMETLERDEN
OLABILDIĞINCE
YARARLANMALARINI
VE EĞITIME PARALEL
OLARAK IŞ HAYATINA
KATILMALARINI
TAVSIYE EDIYORUM.
400’den fazla birbirinden farklı projeler
yönettik ve bunların yaklaşık 0%’i kişisel
itibar çalışmaları. Ünlüler genellikle
magazin haberlerinin, kopyalanan
sanat eserlerinin, hoşlanmadıkları
fotoğraflarının kaldırılmasını talep
ederken, şirketler ve markalar haklarında
çıkan şikayetlerin ve olumsuz yorumların
yok edilmesini talep ediyor. İş adamları
ise haklarında çıkan haberler dolayısıyla
şahsi itibarlarını pek çok şeyin önünde
tutuyor. İş dünyasında ilginç bir
ayrıntı dikkatimizi çekiyor; iş insanları,
yapacakları ortaklıkları ya da birlikte
çalışacakları kişileri arama motorları
üzerinde arayıp, çıkan sonuçlara göre
karar verebiliyor. Bunların yanı sıra,
Distile olarak fikri ve sınai haklar
konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Bu
bağlamda projelerimizi hukukla iç içe
yürütüyoruz. Eser sahiplerinin online
mecralarda kopyalanan müzik, kitap,
fotoğraf, film ve benzer fikir ürünlerini
koruma altına alarak teknik takibini
sağlıyor, kaldırılması hususunda
çalışmalar yapıyoruz.
ula ö e e olur a
a l r
ö re
y
Bilgisayar Mühendisliği hevesle seçtiğim
bir bölüm olduğundan, derslerime hep
hevesle katıldım. akat iş hayatına erken
yaşta atılmam nedeniyle, okula bir süre
ara vermiş olmam, sonraki dönemlerde
adaptasyon sorunu yaşamama neden
oldu diyebilirim. zellikle iş hayatına
dahil olduktan sonra İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde eğitim almanın hem
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bilgi donanımı yönünden hem de sosyal
anlamda bana ayrıcalık kazandırdığını
düşünüyorum.
BİLGİ l
r rş
olara
ö re
lere vere e
e
y
av ye e olur u
BİLGİ’li arkadaşlara eğitim aldıkları
kurumun sağladığı önemli hizmetlerden
olabildiğince yararlanmalarını ve eğitime
paralel olarak iş hayatına katılmalarını
tavsiye ediyorum. Eğitimin pratikle
harmanlanması ile ortaya çıkan sonuç
tatmin edici olacaktır.
BİLGİ l ol a
e
e e r o ul yaşa
ve
e
ş aya
a e
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İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kaliteli
eğitimi ve sosyal kampüse sahip olması
benim iş hayatında disiplinli olmama
ve aynı zamanda iş ilişkilerimde rahat
iletişim kurmama oldukça pozitif etki
etti. BİLGİ’li olmak, fikirlerimizi her
ortamda çekinmeden özgüvenle ifade
etmektir. kulda öğretilenlerin yanı sıra,
okul heyetinin ve değerli eğitmenlerin
öğrencilerle olan iletişimi, yaklaşımı ve
samimiyeti bana iş hayatında büyük
katkılar sağladı.
Bu a o ra
e e ler
eler r
Distile, kurulduğu günden bugüne
kadar ağırlıklı olarak bireylere hizmet
vermekteydi. lanlarımız doğrultusunda
201 yılından itibaren kurumsal
şirketlere daha çok hizmet vermeyi
amaçlıyoruz. Bunun için kapalı devre
olarak şirket içerisinde kullandığımız
internet ortamını sürekli olarak tarayan
ve takip eden özel bir yazılımımız
mevcut. 201 ile birlikte bu yazılımı
müşterilerimizin erişebileceği bir ürün
haline getirmeyi amaçlıyoruz. Birkaç
yıl içerisinde de verdiğimiz hizmetlerin
kapsamını danışmanlık çerçevesi dışına
genişleterek, SaaS Soft are as a service
Bir hizmet olarak yazılım halinde
devam ettireceğiz.

- DOSYA GİRİŞİMCİLER SERRA İNCE -

RESİM TUTKUSU
İLE BAŞLAYAN
RENGARENK
BİR PROJE
SINCE BAGS

erra nce, 20 0 yılında ahne
ve österi anatları’ndan
mezun oldu. ocukken resme
olan yatkınlığı ve tutkusu, onu
şimdinin başarılı girişimcilerinden
biri yaptı. ince Bags ile hatırı
sayılır bir takipçi kitlesine sahip
olan erra nce ile B
’yi ve
pro elerini konuştuk.

e BİLGİ le aşlayal
a
e u u u u
a
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Merhaba öncelikle, 2010, Sahne ve
Gösteri Sanatları mezunuyum.
BİLGİ le yollar
a l e ş e
aş
a er
e
r öl
y
slında benim hikayem biraz karışık. 2005
yılında üniversite sınavına girdiğimde
başka bir üniversitede başka bir bölüm
kazandım. 1 sene hazırlık dönemi
geçirdikten sonra kesinlikle İstanbul Bilgi
Üniversite’sine gitmek istediğim için tekrar
2006 senesinde SS’ye girerek şansımı

Serra İnce

denedim. Tekrar sınavlar, hazırlık atlama
süreçleri derken, 2006 senesine İstanbul
Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları
önetimi 1.seneme başladım. ani bu
süreç içerisinde hiç sene kaybım
olmadı. u an 30 yaşındayım
ve hayatımda verdiğim
en doğru kararın bu
olduğunu düşünüyorum.
ar a
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İstanbul Bilgi Üniversite’sinden daha
henüz mezun olmadan kurumsal hayatta
çalışmaya başladım. sene ürün yönetimi,
dijital pazarlama gibi bölümlerde
çalıştıktan sonra artık kurumsal hayata
veda etmek istedim. ktif, yaratıcı ve
yenilikçi yapımdan dolayı araştırmayı
ve üretmeyi çok seviyorum. Kurumsal
hayatımın yanında her zaman ekstra bir
şeyler yaptım. ocukluğumdan beri resim
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yapıyorum mesela. Soyut ve büyük tablolar
çalışıyorum. 2016 yılında ilk kişisel sergimi
açtım. Bunun devamında da çeşitli yerlerde
tablolarımı sergileme fırsatı buldum.
Bu tablolarımın dışında,
çantalarımı da yaz ayları için
üreterek satmaya başladım.
rea
a er l
a a
l
a a e o
o
a alara şl yor u u
re e
ra a e er
r a a
a ar
al
e o l e a şa
a ar u a a yol a eler yaşa yor
Dream atcher, il, atma’nın Eli, ürafa
gibi çizimleri genelde kafamı boşaltmak
için sketch defterime çizerim. 2 sene evvel,
bu modellerin dışında sketch defterimde,
kuş motifleri, hippo, flamingolar, filler,
yapraklar, desenler oluşunca bunları bir
yere basmak istedim. ok düşündüm
ne yapmalıyım diye ve açıkçası kendi
ihtiyacımın böyle bir çanta olduğuna
karar verip tasarladım. antalarım boyut

- DOSYA GİRİŞİMCİLER SERRA İNCE -

BÖLÜM DERSLERINDE
ÖĞRENDIĞIM BIR
ÇOK ŞEY ŞU ANDA IŞ
HAYATIMDA KARŞIMA
ÇIKIYOR VE ÇOK
IŞIME YARIYOR.
yıllar geçirdiğim için iş hayatıma da aynı
keyifle başlayıp devam ettim. Bölüm
derslerinde öğrendiğim bir çok şey şu anda
iş hayatımda karşıma çıkıyor ve çok işime
yarıyor.

olarak içerisine çok eşya alabileceği şekilde
tasarlanmıştır. Bazen içine sığan eşyalara
ben bile inanamıyorum.
ma aynı
zamanda elde rahatlıkla taşınabilecek,
kanvas kumaştan üretilmiş, benim
deyimimle çok yönlü bir çantadır.
e Ba
ere e el yor
dım ve soyadımın birleşiminden geliyor.
Since Serra İnce. Her yaz küçük
tasarım değişiklikleri yaparak sadece 500
adet üretiyorum ve sadece arkadaş, aile
çevrem ve onların arkadaşlarına, ailelerine
satıyorum. ani friends family çantası.
Dükkanlara, e ticaret sitelerine vermeyi
tercih etmiyorum. Tek amacım gerçekten
kendim için yarattığım en kullanışlı
çantamı herkesin mutlulukla kullanması,
ve inanın amacıma ulaşmış bulunuyorum.

a l r ö re y
İlkokul, ortaokul ve lisede son derece
yaramaz bir öğrenciydim. ok hareketli
ve çok muzurdum. akat hiç bir zaman
derslerim kötü olmadı. Üniversitede ise
daha sakin biri haline geldim. Kendimi
derslerin içine boğarak en güzel yıllarımı
harcamakta istemiyordum bu yüzden
ilk üniversite günümde kendi kendime
dedim ki, hedefin 4 yıl boyunca hiç bir
dersten kalmamak olsun. B, bile olsa her
dersten geçmek istiyordum ve başardım.
Kendimi ne derslere ne final çalışmalarına
boğmadım. Dersleri takip edip, notlarımı
çalışıp geçtim. Mezuniyet töreninde de
gayet iyi bir ortalama ile diplomamı aldım.
BİLGİ l r r ş
olara
ö re lere vere e
e
y
av ye e olur u
ukarıda anlattığım gibi, sakın kendinizi
çok yıpratmayın. Üniversite yılları en güzel
yıllar. Keyfinizi çıkartmayı unutmayın.
BİLGİ l ol a e
r o ul yaşa
ve
e
ş aya
a e
a lar a la
Ben bir daha üniversite okusam, Bilgi
Sahne ve Gösteri Sanatları önetimi
bölümüne giderdim. a ralİstanbul
kampüsünde, birbirinden değerli
eğitmenlerle ve arkadaşlarımla
geçirdiğim yıllar bana çok şey öğretti.
ncelikle kendimi sıkmadan, keyifli
e e
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Bu a o ra
e e ler
eler r
Eylül 2016 itibari ile yepyeni bir iş dalında,
hayallerimi gerçekleştirmek için bir adım
atmış bulunuyorum. ok çalışmam
gereken, çok keyifli bir iş. e BİLGİ’de ki
ders notlarımı açıp bakacağım, oralardan
baz alacağım bir iş. Bu yüzden çok
mutluyum. esimlerime ve çantalarıma da
elbette devam edeceğim. Beni nstagram
hesabımdan takip edebilirsiniz
serraince_art

- DOSYA GİRİŞİMCİLER KÜBRA KARAHAN & DİLARA RZAZADE -

E

H Y

E

E

ünlük kullanım alanlarımızı rafine, özgün ve fonksiyonel
tasarımları çeşitli yapım teknikleri kullanarak kişiselleştiren,
özgünleştiren bir marka; Design. . arkanın yaratıcıları,
mezunlarımızdan Kübra Karahan ve Dilara zazade...
Design. , Kübra ve Dilara’nın dostluk
hayalleri’in kesişim noktası oldu.
Henüz öğrenciyken kurdukları hayali
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar
şimdilerde. Genç yeteneklerle BİLGİ’li
olmayı ve markaları Design. ’yu
konuştuk.
e BİLGİ le aşlayal
a
e u u u u
a
öl
Kübra Karahan: 2016 Haziranda
Mimarlık Bölümünden nur ğrencisi
olarak mezun oldum.
Dilara Rzazade: 201 yılında mezun
oldum. Mimarlık Bölümü öğrencisiyim.
BİLGİ le yollar
a l e ş
e
aş
a
er ayal e
r öl
y
K: İlk olarak; başka bölümler tercih etsek
de bir arkadaşımın BİLGİ’den bahsetmesi
üzerine araştırmaya karar verdim ve
kampüsü gezdim. akülteyi gezmek
için binaya girdiğimizde çok sevdiğim,
üniversitemizin değerli hocalarından rd.
Doç. Dr. Emre LTÜ K ile karşılaştım.
ok kısa ve açık bir şekilde BİLGİ’yi tercih
edersem neler kazanacağımdan bahsetti.
Bunun üzerine ntalya’da ki tanıtım
ofisinde Bölge Müdürü Haluk BİL L
Beyden aldığım tüm bilgiler doğrultusunda
sadece öğrenci iken değil mezun olduktan
sonrada öğrencisine değer katan ve destek
olan bir üniversite olduğuna ikna oldum.
D: Lise hayatı bittikten sonra ne olmak
istediğime değil de nasıl bir işle hayatıma
devam etmek istediğimi biliyordum sadece.
Bir mimar olmaktan çok tasarımcı olmayı
arzuluyordum açıkçası. BİLGİ ile de
üniversite araştırmalarım sonucu tanıştım.

Mimarlık fakültesinin
yeni açılması fakat
buna rağmen mimarlık
eğitimindeki farklılığının
ve başarısının büyük bir
ün kazanması, birçok
okuldan kabul görmeme
rağmen
S öğrencilerin
şansı BİLGİ’yi seçmeme
vesile oldu.
ar a
a
a e e e olur a
e
e a a
urul u ve ro e
a l aya a e
Design. çok yeni
kurulmuş fakat çok uzun
zamandır gerçekleşmeyi
bekleyen bir projeydi.
ğrencilik hayatımızın
sonlarına doğru kurduğumuz dostluk
hayallerimizin de kesişim noktası oldu.
ğrenciliğimizden itibaren yeni, farklı,
fonksiyonel ürünlere ve malzeme
kavramlarına ilgimiz vardı. Kendimiz için
tasarlayıp bir köşeye attığımız ürünler
bir araya gelerek şuan ki Design. ürün
yelpazesini oluşturdu. Daha önceden
yapmış olduğumuz işlerden edindiğimiz
deneyimler ve tasarladığımız ürünlerin
beğenilmesi bizi cesaretlendirdi. Deneysel
bir üretim süreci başladı
e
eler ya ar
e
e ler u ar
Design. günlük kullanım alanlarımızı
rafine, özgün ve fonksiyonel tasarımları
çeşitli yapım teknikleri kullanarak
kişiselleştiren, özgünleştiren bir markadır.
Malzemelerin tasarımları, tasarımlarında
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malzemeleri ön plana çıkardığı mutualist
dengeyi sağlamaya çalışan Design.
ürünleri mek nsal ölçütler düşünülerek
tasarlanmış olsa da farklı fonksiyonel
seçenekleri ile yerinde tutamayacağınız
hatta tutmak istemeyeceğiniz dinamiğe ve
özgün kişiliklere sahip ürünlerdir. uan
için dekoratif ve fonksiyonel ürünlerin
bulunduğu Design. tasarım ve üretim
aşamasında olan mobilya, tekstil, dekoratif
yapı malzemeleri gibi birçok farklı alanda
hizmet vermeye hazırlanıyor.
e
a ö e e
al ş alar ya ar
ar yer
a a a lar
r a r e
a
ş a
lar
a örev al
K: Design. ’dan önce okulumuzun
zorunlu stajlarını yaparken bulunduğum
ofislerde part time olarak çalıştım.
ğrenciyken fakültemizin ve farklı mimari

- DOSYA GİRİŞİMCİLER KÜBRA KARAHAN & DİLARA RZAZADE çalıştım. ğrenciyken fakültemizin ve
farklı mimari kuruluşların düzenlediği
yarışmalarda ödüller aldım. Daha sonra
dünya çapında başarıları ve projeleri
ile tanınmış Mim. aha H DİD ile
Londra ofisinde sene ’ Lead rchitect ’’
pozisyonunda başarılı projelere imza atmış,
eğitimini kendisini kanıtlamış rchitectural
ssociation D L bölümünde
taçlandıran, ülkemizin yakın gelecekteki
en gözde yapısı olması beklenen; Küçük
amlıca Televizyon Kulesi yarışmasını
kazanarak İstanbul’da bulunan mimari
ofisinde uygulamaya geçirmiş, sayısız
başarıları ve yenilikçi projelerin sahibi aynı
zamanda okulumuzun değerli hocalarından
. Mim. Melike LT
K’ın ofisi; .Mim.
Melike LT
K rchitects’de mimar
pozisyonunda çalıştım. BİLGİ’nin bana
getirdiği en büyük şanslardan birisi olan
bu çalışma ortamına uzanan yolculuğum
daha mezun bile değilken, bitirme projemin
sunumunda Melike Hanım’ın ofisine davet
etmesiyle başladı. Melike LT
K
ile beraber çalışmak çok yoğun çalışma
saatleri, yüksek özveri gereklilikleri olan ama
her küçük detaydan alınacak birçok şeyin
olduğu bir okul gibiydi. Mimari yarışmalara
katılmak, uygulama projesi çizmek, farklı
disiplinler ile koordine çalışmak, mobilya
tasarlamak gibi en küçük ayrıntıdan
başlayarak tasarımı bütün detaylarıyla ele
alan bir ofiste çalışmak ilk iş tecrübem için
Melike LT
K’ın ve BİLGİ’nin bana altın
tepside sunduğu bir imkandı.
Dilara Rzazade: Her şeye bir merakım
vardır benim. asıl yapılıyor Ben yapabilir
miyim Malzemesi ne Üretim tekniği
nasıl Bu ürünü nasıl geliştirebilirim
Bu sorular hep tekrar etmek üzere
aklımın bir köşesindelerdir. Bu nedenle
de küçüklüğümden beri hep bir üretim
içerisindeydim. Dönem dönem farklı
hobiler edinirken buldum kendimi ki
halada devam etmekte. Takı tasarımı,
örgü, dikiş, resim aklınıza gelebilecek her
şey. Mimarlık son sınıfta da keçe çanta
tasarımına başladım. aman içerisinde
arkadaşlarım ve hocalarım tarafından ilgi
duyulmaya başlayınca da frizzly.design
adında bir tasarım sayfası oluşturdum.
Daha sonrada Kübra ile beraber bitmek

bilmeyen üretim duygusuyla Design.
’nun temellerini attık. uan bir yandan
Design. ’yu geliştirmek bir yandan da
tasarım sayfamı geliştirmekle uğraşıyorum.
ula ö e e olur a
a l r ö re
y
Kübra Karahan:Mimarlık okuyan bir
öğrenci için cevabı asla net olamayacak bir
soru. Sürekli olarak çalışmanız ve kendinizi
geliştirmeniz gereken bir bölüm. Benimde
öğrencilik hayatım tam olarak dalgalı kur
gibiydi. İnişli çıkışlı, her seviyeyi gören bir
grafiği vardı. oğu mimarlık öğrencisinde
olduğu gibi tecrübeleri üst üste koyarak
yavaş ama yükselen ivmeye sahip öğrencilik
hayatım son senesinde kendi zirvesini
yaptı diyebilirim. Genel çerçevede başarılı
bir öğrenciydim fakat geriye dönsem;
kendimi daha az yormuş olmayı ve hayatı
kaçırmadan okullumun bana sağladığı
tüm güzelliklerinin tadını çıkarmadım
diyemem ama daha çok tadını çıkarmayı
dilerdim.
Dilara Rzazade: İrregular bir öğrencilik
dönemi geçirdim. Mimarlık eğitimim
boyunca tüm öğrenciler gibi bende iniş
çıkışlar yaşadım öğrencilik döneminde
yapmam gerekenlerden çok yapmak
istediklerimle uğraşıyordum ki bunlar
bahsettiğim gibi hobilerimdi.
BİLGİ l
rş
ler olara
ö re
lere vere e
e
y
av ye e olur u
ok yeni girişimciler olarak
söyleyebileceğimiz çok büyük laflar

yok ama doğru zamanı kollayarak size
sunulan tüm imkanları küçük büyük
ayırt etmeksizin bir araya getirirseniz
yapamayacağınız hiç bir şey yoktur. ünkü
siz ’ BİLGİ’lisiniz ’’
BİLGİ l ol a
e
r o ul yaşa
ve
e
ş aya
a e
a lar a la
Kübra Karahan: Benim için
BİLGİ’li olmak hiç beklemediğiniz anda
hayallerinize giden kapıların zaten sizin
için açılmış olmasıdır. Tercihler yaparsınız,
araştırırsınız ve küçük bir kıvılcım sizi
BİLGİ’nin açtığı kapılardan geçerek
başarıya ulaşırsınız.
e

e

Dilara Rzazade: ’BİLGİ’yi tavsiye
eder misin ’’ sorusuyla karşılaştığımda
hiç düşünmeden ’Evet ’’ cevabını
vermekteyim. kademik kadronun
araştırmacı bir eğitim ile bizlere çizdikleri
yollarda başarı bize erken geldi diyebilirim.
Belli kalıpları olmayan, her daim ufkumuzu
genişleten, araştırmaya teşvik eden,
eğitimimiz ve eğitmenlerimiz içimizdeki
tasarımcı ruhunu hep kamçılamıştır.
Bu a o ra
e e ler
eler r
Bundan sonraki hedefimiz; Design. ’yu
özgün ve fonksiyonel ürün arayışı içinde
olan herkes ile tanıştırmak, halihazırda
olan yurt dışı bağlantılarımızı güçlendirerek
gelecek planlarımızda var olan mimari ve
iç mimari proje hizmeti vermek istediğimiz
ofis ile birleştirmek.

DESIGN.CO ÇOK YENI KURULMUŞ FAKAT ÇOK UZUN
ZAMANDIR GERÇEKLEŞMEYI BEKLEYEN BIR PROJEYDI.
ÖĞRENCILIK HAYATIMIZIN SONLARINA DOĞRU KURDUĞUMUZ
DOSTLUK HAYALLERIMIZIN DE KESIŞIM NOKTASI OLDU.
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Yeni Nesil Su Matarası SuCo
eynep slu’nun hikayesi 20 0 yılında B
ile tanışmasıyla başladı. Karşılaştırmalı
Edebiyat bölümünü başarı ile bitirdikten
sonra kariyerini tam da hayalleri
doğrultusunda gerçekleşmeye başladı.

imdi, ortağı lihan ker ile beraber
kurdukları Su o ile kariyer basamaklarını
hızla tırmanıyor. Mezunlarımızdan eynep
slu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
BİLGİ le yollar
a l e ş
e
aş
a
er
e
r
öl
y
BİLGİ ile yollarımız çok güzel kesişti.
Sene 2003, ntalya Koleji’nde üniversite
tanıtım günleri yapılıyor. Sınıfça konferans
salonundayız sahneye Kerem çıktı ve
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nü
anlatmaya başladı, herkes tercümanlık
veya filoloji peşindeydi ama benim içim
Murat Belge adını duyar duymaz kıpır kıpır
oldu. Eve döndüm, bölümle ilgili okulun
sitesinde yazan her detayı hatmettim
ve aileme ben Karşılaştırmalı Edebiyat
okuyacağım dedim. gün karar vermiştim,
ilk tercihimdi, bugün üniversiteye dönsem
hiç düşünmeden yine Karşılaştırmalı
Edebiyat yazarım.
ar a
a
a e e e
olur a
u o e r u o
Su o, ana hedefi plastik atığı önlemek ve
su tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek olan
yeni nesil bir su matarası.
ar ay ur a a ö e e
ya yor u u
ar yer
a
yö e lerl yor u
Mezun olduğumda çok idealisttim, hayalim
bir yayınevinde çalışmaktı. Tahmin
edersiniz ki işler hayalini kurduğum gibi
gerçekleşmedi. Doğuş ayın Grubu’nda
Kurumsal İletişim Departmanı’nda işe
başladım ve sosyal medya ile tanıştım. İyi
ki de hayat beni farklı bir yola soktu. arklı
sektörleri tanıyarak ne istediğimi ne
istemediğimi anlayabilecek deneyime sahip
oldum.

Zeynep Uslu

Kariyerimdeki ilk dönüm noktası Garanti
Bankası’ydı. Sosyal Medya etkilisi olarak
işe başladığım Garanti Bankası’ndan İş
Geliştirme önetmeni olarak ayrıldım.
ahane insanlarla çalıştım, çok güzel
projelere imza attık. İş hayatında kendine
güvenen eynep Garanti Bankası’nda
doğdu. Beraber çalıştığınız insanların
desteği ve takdiri paha biçilemez.
a l arar ver
u o yu
ur aya a l el ş
ro e
Garanti Bankası’ndan sonra Bankalar
rası Kart Merkezi’nde Dijital azarlama
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öneticisi olarak işe başladım. akat
BKM ile benim enerjilerimiz tutmadı,
her geçen gün yaratıcılığımı kaybettiğimi
hissediyordum. klımın bir köşesinde hep
kendi işimi yapmak, insanlara dokunmak
ve bir fayda yaratmak vardı.
Bir gün fikrim geldi. rtağım lihan da fikri
çok destekledi, vizyonu ile Su o’ya bir road
map çizdi ve o yolda yürümeye başladık.
25 Mart 2015’te markamızın adına karar
verdik ve domain’i aldık, sonrası uzun bir
GE ve üretim süreci 25 Mart 2016’da
tam bir sene sonra ise kendi eb sitemiz
üzerinden satışa başladık.

- DOSYA GİRİŞİMCİLER ZEYNEP USLU -

SUCO, ANA HEDEFI
PLASTIK ATIĞI ÖNLEMEK
VE SU TÜKETIM
ALIŞKANLIKLARINI
IYILEŞTIRMEK OLAN
YENI NESIL BIR SU
MATARASI.
BİLGİ l ol a
e
r o ul yaşa
ve
e
ş aya
a e
a lar a la
İlkokuldan başlayıp lise sona kadar aynı
okulda okumuş bir insan olarak okul
benim için ev demek. a ralİstanbul’a
her gittiğimde kendimi hala evime girmiş
hissediyorum.
Mezun olduğu bölüme aşık
bir insanım, BİLGİ’de
Karşılaştırmalı Edebiyat
okumak Murat Belge’nin,
ale arla’nın, Bülent
Somay’ın dersini almak
öyle bir genel kültür öyle bir
vizyon ki size kelimelerle
ifade edemem.
BİLGİ’li olmaktan gurur
duyuyorum.
e

r ler
e ol u a eş l
re l u o lar ve a ar
u o lar var
a eryaller
ö ell ler eler
Su o’nun incecik gözüktüğüne bakmayın
aslında 3 katmandan oluşuyor. Su
ile temas eden kısmı ve kapağı E
poletilen olietilen kalp stentlerinde ve
implantlarda kullanılan insan vücudu ile
barışık bir malzeme. Su o’nun öne çıkan
özellikleri B içermeyen sağlıklı yapısı ve
katlanabilme fonksiyonu. Herkes suyunu
yanında taşısın, su içme bilincine sahip
olsun ve doğaya pet atık atmasın diyerek
yola çıktık.
a ş a l er e leş yor
er e e
ala l yoru
yal
a
.mataramasu.co internet sitemizden
satış yapıyoruz, çok yakın zamanda
Hipicon’da satışa başlayacağız. iziksel
satış noktası olarak D ’larda, Suadiye
e Balance mağazasında, Eataly’de ve
rban iders’da Su o’yu bulabilirsiniz.
yrıca artık Getir’de de ürünlerimiz satışta
olacak.

BİLGİ l
r rş
olara
ö re
lere vere e
e
y
av ye e olur u
Belki çok klişe olacak ama
hayallerinin peşinden
gitmeleri. Kurduğumuz
her hayalde
gelecek için bir
adım attığımıza
inanıyorum.
ilenin,
arkadaşlarının,
toplumun senden
istediklerini bir
kenara bırakıp kendini
dinlediğinde, gelecekte
olmak istediğin yeri
hayal ettiğinde, özüne
döndüğünde bir
vizyonlama yapıyorsun.
İnanırsan, çabalarsan,
harekete geçersen
evren tüm hayallerinin
gerçekleşmesi için elinden geleni yapıyor.
Her şey bir anda güzel olmuyor, başarı
hikayeleri bir günde yazılmıyor işin sırrı
vazgeçmemek ve kendine inanmak.
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e

Bu a o ra
e e ler
eler r
Hedef ve hayallerini kendine
saklamayı seven bir insanım
sanırım 201 yılından
kendim ve Su o için beklentim çok
fazla. olda çok değerli sosyal sorumluluk
projeleri, marka iş birlikleri ve yenilikler
var, bizi takip edip, başarı ve heyecanımıza
ortak olabilirsiniz.

- DOSYA GİRİŞİMCİLER UMUT ENGİN -

ANAHTAR
KELİME Ö GÜ EN

mut Engin, 20 5 yılında letişim akültesi’nden
mezun oldu. niversite döneminden önceki
aktif iş hayatı, onu kariyer basamaklarını
tırmanma konusunda daha şanslı kıldı.

mut ile tasarım ve kreatif çalışmalar
yapan butik ajansı zay Design
House’u konuştuk. Keyifli bir röportaj
gerçekleştirdiğimiz mut, sözlerine BİLGİ ile
yollarının nasıl kesiştiğini anlatarak başladı.
BİLGİ le aşlayal
BİLGİ l
ol aya a l arar ver
çıkçası ben yaşıtlarıma göre daha geç
başladım üniversiteye. Bu dönemde
aktif bir iş hayatım vardı yine. BİLGİ’yi
a ralistanbul Kampüsü’nden dolayı
seçtim sanırım. u an tekrar o günlere dönsem
bilgisayar mühendisliği okumak isterdim.
ar a
a
a e e e olur a
ay e
ou e a ar
ve
rea
al ş alar ya a
u
r
a a olara a
l yor u u
ro e a l aya a e
Evet. roje aslında bir anda ortaya çıktı.
ğabeyim çok yaratıcı bir reklamcı.
nun bu projenin başlamasında etkisi
büyük. nun kreatif tarafı beni de bu
tarz bir işe yönlendirdi. jansa gide gide
ve bazı tasarım programlarını kullana
kullana bunu bir iş haline getirebileceğimi
düşündüm. Bundan önce bir kitabevi
ve kırtasiyem vardı. işten de baskı
sistemlerine az çok alışıktım. Bütün bunları
düşünerek böyle bir projeye başlamaya
karar verdim.
ay

e

ou e eler ya ar
e
e ler u ar
zay Designhouse şu an var olan ve yeni
kurulacak firmalara kurumsal kimlik,
basılı ürün tasarımları ve üretimleri,
pazarlama fikirleri, dış ve iç cephe reklam
tanıtım hizmetleri, stant, tabela tasarım ve
üretimi yapıyor. Bunun yanı sıra sadece

dijital ve ofset baskı
hizmetimizle de
birçok markaya
Umut Engin
hizmet veriyoruz.
Butik olarak
çalıştığımız için de
birçok küçük esnafa
hizmet veriyoruz. Bu da bizim için her
geçen gün yeni bir deneyim oluyor. Küçük
markaları da bir şekilde markalaştırmaya
ve kreatif işler yapmasına ön ayak oluyoruz.
y
a a a ar u larla a
u raş yor u u
e
al ş alar
ya yor u u u ala a
Evet. Liseden beri hep aklımda dünyayı
değiştirecek bir şey yaratma hayali vardı.
Bunu sadece dijital olarak yapılabileceğini
düşünüyorum. Bu yüzden de birçok
startup projesi üzerine kafa yoruyoruz.
İstanbul Startup ngels’ la bu ekosistemi
çok daha iyi tanıma şansım oldu. 2 yıl önce
bir dönem burada çalıştım ve bu işin
benim için ne kadar heyecan verici
olduğunu gördüm. ani ekibinle
oluşturduğun bir projenin global olarak
hizmet vermesi çok keyifli olsa gerek.
Hem sevdiğin işi yapıyorsun hem de
para kazanıyorsun. Harika. Bunu da
günün birinde yapacağız umarım. Güzel
fikirlerimiz var ve kendimize güveniyoruz.
ula ö e e olur a
a l r ö re
y
Hayatın en keyifli dönemleri kesinlikle.
İyi bir öğrenciydim. Hocalarımla aram
çok iyiydi. Genellikle her dersim olduğu
gün okulda olurdum. e yapmam
gerektiğini hep iyi bilirdim. nur
belgesiyle mezun oldum. ok keyifli 4
sene geçirdim BİLGİ’de.
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e aşar l ol a
rr e r
Her zaman için en önemlisi kendine
güvenmek. zgüvenin çok yüksek olması
gerekiyor bence. Bir işi yaparken en iyisi
benim, en iyisi ben olacağım gibi mottolarla
yola çıkılmalı. Bu tabii ki başarısız olunca
vazgeçmek demek değil. Her zorluğu
rağmen pes etmemek ve daima denemek
gerekiyor. Tatminsiz olmak gerekiyor,
yetinmemek gerekiyor. Bunun yanı sıra
hayatınızda sizi negatif etkileyen şeylerden
bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Sizi
aşağıya çekecek bütün ağırlıkları atmanız
gerekiyor. Herkes uyurken siz çalışın
başarılı insanlarla aranızı sadece bu şekilde
kapatabilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz
motive konuşması gibi oldu bu. zetle
özgüvenli ve tatminsiz olmak bence
başarının en büyük anahtarlarından.
BİLGİ l ol a
e
e e r o ul yaşa
ve
e
ş aya
a e
a lar a la
BİLGİ’li olmak Türkiye’de gerçek bir
üniversite deneyimini yaşamak bence. laza
üniversitesi gibi değil kampüs hayatı ve sosyal
etkinlikleri çok olumlu etkiliyor öğrencileri.
Bu şekilde birçok yeni insanla tanışıyorsun
ve bu harika bir şey. kulda aslında gelecek
iş hayatın için bir net ork yapıyorsunuz
farkında olmadan. Sınıf ve okul arkadaşlarınla
bir şekilde iş hayatında yolların kesişiyor.

SAHNE E GÖSTERİ
SANATLARINDAN DİJİTAL
DÜNYAYA U ANAN YOLCULUK

üge Doğrular’ın hikayesi 2004 yılında stanbul
Bilgi niversitesi ahne ve österi anatları önetimi
ve alkla ilişkiler bölümüne girmesi ile başladı.

200 cak ayında mezun oldu ve
kariyer basamaklarını hızla tırmandı.
Müge Doğrular ile 11digital’i ve BİLGİ’yi
konuştuk. Keyifli söyleşinin tüm detayları
satır aralarında sizi bekliyor.
BİLGİ le yollar
a l e ş
e
aş
a
er
e
r
öl
y
Ben aslında lisede en Matematik
bölümündeydim ancak iletişim ve
performans sanatlarına hep ilgim vardı.
SS’ye girmeden 6 ay önce Sahne ve
Gösteri Sanatları önetimi diye bir bölüm
olduğunu öğrendim ve dönüşüyle bu
bölüme hazırlandım. Sınavda farklı bir
üniversite kazanmama rağmen, yetenek
sınavı kazanıp çok isteyerek ve severek
BİLGİ’ye kaydoldum.
ar a
a
a e e e olur a
al ro e
a l aya a e
ra a
ur a
r ere e
el a l
a
11digital butik bir
tam servis dijital
iletişim ajansı.
Dijital dünyaya
küçüklüğümden beri
çok meraklıydım, hem
üniversite zamanı hem de
mezuniyet sonrası Etkinlik önetimi ve
İletişim alanlarında deneyim kazandım.

iyasadaki potansiyel
sebebiyle 2011 yılında
11digital’i kurdum. Bu
Müge Doğrular
güne kadar uluslararası
ve yerel 50’nin üzerinde
markanın iletişimin
üstlendik. Merak edenler 11digital.com
adresinden hakkımızda detaylı bilgiye
ulaşabilirler.
e e
al
la
ya a a l
e r
11 numerolojide vizyon ve denge
anlamına geliyor.
ş er ler
e a la
e ler eler
Sosyal Medya İletişimi ve Dijital Medya
lanlama öncelikli alanlarımız olmakla
birlikte, müşterilerin ihtiyaç duyduğu
tüm dijital iletişim alanlarında hizmet
verebiliyoruz. Tabii işe her zaman strateji
ile başlıyoruz. Markanın ihtiyaçları nedir,
piyasada ve markanın pazarında durum
nedir, mevcut ve güncel dijital
iletişim kanalları nedir
bunları değerlendiriyor,
kreatif çalışmaları icra
ediyoruz. Hizmet
verdiğimiz diğer
alanlar rodüksiyon
otoğraf ideo ,
rama Motoru
azarlama, Dijital
rojeler vb.
ula ö e e
olur a
a l r
ö re
y
Dersi derste öğrenen İki bölüm okuduğum
için haliyle çok dersim olurdu, ancak çok
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çalışmak yerine derslere aktif katılım
gösteren, iyi not tutan bir öğrenciydim.
Sınıfta notlarımın fotokopisini çekmek
isteyen çok olurdu. Bölümlerimi severek
okuduğum için notlarım genelde iyiydi.
BİLGİ l
r rş
olara
ö re
lere vere e
e
y
av ye e olur u
Sevdiğiniz işi yapın gibi klişeler dışında
şunu söyleyebilirim; BİLGİ’li olmanın en
büyük avantajı alanınızla ilgili işletmeler
ve sektörü önemli insanlarıyla temas
etme şansınız oluyor. kul hayatındaki
kontaklarınız, ilerde iş hayatınızda size
çok şey kazandırabiliyor. Bunun değerini
bilmelerini önerirdim. Tatil çok önemli,
ancak yaz aylarında mutlaka bol bol staj
yapmalarını öneririm. Bunun ilerde çok
faydası görülüyor.
BİLGİ l ol a
e
r o ul yaşa
ve
e
ş aya
a e
a lar a la
Dediğim gibi, okul hayatında tanıdığım
hocalarım, kurduğum bağlantılar, okul
arkadaşlarım iş hayatımda kurduğum
net ork’ümün önemli bir parçasını
oluşturuyor. Tabii pratiğe dayalı bir eğitim
almış olmamızın da iş hayatına katkısı
yadsınamaz.
e

e

Bu a o ra
e e ler
eler r
Dijital İletişim alanı çok dinamik bir
alan. Sürekli yenilikler oluyor, onlara iyi
adapte olan kazanıyor. Bu alanda farklı
iş potansiyelleri yaratmak, karlı stratejik
ortaklıklar yapmak ve başarılarımı
arttırarak sürdürmek diyebilirim kısaca.

GOLDEN HORN

Istanbul

Golden Horn | Turkey
Mövenpick Hotel Istanbul Golden Horn | Silahtarağa Caddesi, No. 87
34050, Eyüp | Istanbul | Turkey
Phone +90 212 600 16 00 | Fax +90 212 600 16 16
hotel.istanbul.goldenhorn@movenpick.com
movenpick.com/istanbul-goldenhorn

- DOSYA GİRİŞİMCİLER ERSU ABLAK -

AMERİKA’DAN BİLGİ’YE U ANAN
BİR YOLCULUK HİKAYESİ
Ersu blak için B
yolculuğu planlı olmayan
durumların güzel bir neticesi oldu aslında.
merika’da okumayı planlarken, birden ürkiye’de
kalması gerekti ve kendini stanbul Bilgi niversitesi
Ekonomi Bölümü öğrencisi olarak buldu.
e işte her şey o zaman başladı. imdi,
kurucusu olduğu Ünlüden Medya . ile
adından sıkça söz ettiriyor. Ersu blak
ile BİLGİ ve beraberinde şekillenen
kariyerini konuştuk. 2002 yılında
Ekonomi Bölümü’nden mezun olan blak,
BİLGİ’li olmaya dair deneyimlerini itae
okuyucuları için paylaştı.

elin kil ve nıl ltan gibi ünlüler ilk
anlaşma sağladıklarımız, daha pek çok yeni
isim de geliyor.

a l aşla BİLGİ er ve
BİLGİ ile yolum 1
yılında kesişti.
merika’da üniversiteye gitmeyi
planlarken, Türkiye’de kalmam gerekince
kısa bir araştırmadan sonra İstanbul
Bilgi Üniversitesi Matematik ve azılım
rogramcılığı bölümünü gözüme kestirdim.
Sonrasında kuvvetli kadrosu nedeniyle
Ekonomi Bölümü’ne yatay geçiş yaptım.

Ben gazeteci kökenliyim. urtsan takan’a
destek olarak Hürriyet’in e yaşam ekinde
ve Konak Medya adlı içerik ajansında
çalıştım. İş hayatım boyunca hep merak
ettim, araştırdım, yeni insanlarla tanıştım
ve bir şeyler yaratmak için uğraştım.
alıştığım yerden ayrılınca iddi İşler adlı
içerik ajansını kurdum. Sonra bu ajansı
Shift nternational adlı uluslarası bir ajans
ile birleştirip Boosters İstanbul’u kurdum.
Boosters İstanbul 360 derece pazarlama
iletişimi hizmeti verebilen bir reklam
ajansı. İçerik üretiminden, sosyal medya
yönetimine ve dijital projelerde firmalara
destek olmaya kadar pek çok farklı alanda
faaliyetimiz var.

l e
e ya
e
a e el
ro e a l aya a
e
ra a
ur a
r
ere e
el a l
a
nluden.com celebrity influencer
pazarlama alanını bir üst seviyeye
taşımak için Timuçin Toksöz ve Banu
Kızıltoprak ile oluşturduğumuz bir proje.
Ünlüler ile takipçilerini hayatta bir defa
deneyimleyebilecekleri tarzda etkinliklerde
bir araya getiriyoruz. Muslera, İlhan
Mansız, Semih Erden, Simge Sağın, mut
Eker, Didem Soydan, Burcu Esmersoy,

y
a a a Boo er ve
İşler e uru u u ol u u u şler
Bu lar a
a a e er
e ala lar eler r ör e

rr ye a ly e
a ya lar
a yay la yor İ er
o ular
eler a
yor
Hürriyet Daily e s’de erşembe günleri
teknoloji ve inovasyon üzerine yazıyorum.
ynı şekilde çık adyo’da da
uma günleri yine teknoloji
ve inovasyon alanında
program sunuyorum. Her iki
medyada startuplar, r Ge
projeleri, yeni teknolojiler,
teknoloji felsefesi, ekonomisi,
sosyolojisi gibi alanları ele
alıyorum.
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Ersu Ablak

IŞ HAYATIM BOYUNCA
HEP MERAK ETTIM,
ARAŞTIRDIM, YENI
INSANLARLA TANIŞTIM VE
BIR ŞEYLER YARATMAK
IÇIN UĞRAŞTIM.
l

e
e ya Boo er
İşler ve a e e er e
ol u a e ş r or öy
var BİLGİ l ol a ar
a l
yaşa
ş yaşa
a e
a lar a la
e
li esin, saf Savaş kat, Erkan Mumcu
ve Gülten Kazgan gibi efsane isimlerden
öğrendiğim şeyler her zaman bana yol
gösterdi.
BİLGİ l
r rş
olara
ö re
lere vere e
e
av ye e olur u
Daha çok derslere katılsınlar, soru
sormaktan çekinmesinler, öğretim
kadrosunun değerini bilsinler, asla
bağlantılarını koparmasınlar.

y

Bu a o ra
e e ler
eler r a
ler e leye ye
uy ula alar var
r
Bundan sonraki amacım bu firmaları
büyütmek ve sürdürebilir hale getirmek
ana hedefimiz. zellikle celebrity ve
influencer pazarlaması alanında ses
getirecek işler yapmaya devam edeceğiz.

Hidden Paradise in e City...

- SERTİFİKA -

İK Akademisi
Sertiﬁka Programı

İK akademisinin temel amacı işletmelerde
insanı anlayan ve başarıyla yönetebilen İK
profesyonelleri yetiştirebilmektir. Bu temel
amaçtan hareketle, akademimiz dört ana
modül altında işletmelerde insan kaynakları
alanında önemli ve güncel tüm konuları
hem akademik hem de konusunda uzman
profesyoneller açısından detaylandırılacaktır.

Celil Oker İle Bitmiş Romanları
Geliştirme Atölyesi
elil ker’in sınırlı sayıda katılımcı
ile yürüteceği bu atölyede, bitmiş
roman taslaklarının muhtemel
okur ve editörler önüne hik ye
anlatıcılığının yaygın hata ve
eksiklerinden arındırılmış olarak
çıkması hede enmektedir.
Manuskriptler demokratik bir
ortamda, olay örgüsü, temel
çatışma, yan çatışmalar, karakter
oluşturma, diyalog, betimlemeler
ve temel üslup unsurları açısından
tek tek ele alınacak, çalışmalar
sırasında bu unsurların evrensel
ilkeleri sergilenerek tartışılacaktır.
Katılımcılar kendi çalışmalarındaki
hata eksikler kadar, diğer
katılımcıların çalışmalarındaki
aksaklıkları da algılama tartışma

fırsatı bulacaktır.
tölye sırasında ileri sürülen
noktaları manuskripte uygulayıp
uygulamamak elbette yazarların
mutlak özgürlüğüne tabidir.
alışma tek tek romanlar hakkında
edebi yargılarda bulunmak
ve okur önüne çıkmaları için
yayınevleri nezdinde destek
sağlamak amacında olmayan, yazar
adaylarını daha çok çalışmaya
teşvik edecek teknik bir atölye
olarak tasarlanmıştır.
Kontenjan 6 kişi ile sınırlıdır.

T ari h : 1 Ekim 23 ralık 201
S ü re : 0 Saat
Ü c re t: 4. 50 TL KD Dahil

T ari h : Ekim 201 23 ralık
201
S ü re : 12 Hafta, 36 saat
Ü c re t: 2200 TL KD Dahil

Derviş Zaim ile Film Yönetmenliği

ilm yönetmeni olmak için teknik bilgi ve analiz gücü tabii ki temel öğeler. ma sadece bunlar
yetmiyor. ağdaş lm yönetmenlerinin hemen tümü, edebiyat, müzik, sahne sanatları ve plastik
sanatlarla yakından ilgili. Her lm yönetmeni böylesine bir birikime sahip olmasa da sanatın
diğer dallarıyla akrabalık kurabilmek belki de bir yönetmenin ulaşabileceği en yüksek nokta.
Bu program başlangıç aşamasındaki yönetmen adaylarını hede iyor, program içinde zengin
birikim ve deneyimler aktarılıyor. ünkü programın eğitmeni, modern sinemanın Türkiye’deki
en önemli yönetmenlerinden biri olan Derviş aim. Sanatçılığı kadar eğitimci kimliğiyle de
tanınan aim, yönetmen olmanın teknik ve analitik sayısız inceliklerini dersler boyunca
katılımcılarla paylaşacak. Senaryonun oluşma süreci de programın parçalarından biri.
rogram, kısa metrajlı, uzun metrajlı lm, veya belgesel lm yönetmenliğine yeni başlamış veya
başlama aşamasındaki her lm tutkunu için kaçırılmaz fırsatlar sunuyor.
T ari h : 14 Ekim 4 Kasım 201 umartesi günleri 13 00 16 00 saatleri arasında olacaktır.
Ü c re t: 550 TL KD Dahil
er : santralistanbul Kampüsü
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- SERTİFİKA -

Lüks Marka Tüketimi
ve Yönetimi

Dijital Dönüşüm

Makineler giderek daha fazla
akıllanıyor. eredeyse her şey
dijitalleşiyor. tomasyon ve
robotlaşma kas gücüyle ilgili işlerle
sınırlı kalmayıp geleneksel olarak
güvenli zannedilen zihinsel emeklere
doğru da genişliyor. eri artık
her yerde ve çok daha bütünleşik.
Belirsizlik içeren konularda da
veri sistemleri yetkinleşiyor. Tüm
bunlar yarının bambaşka bir dünya
olmasına sebep olacak.
Bu programda, üretimden hizmete
her sektörü yoğun bir şekilde
etkilemeye başlamış olan dijital
dönüşüm ve dijital dönüşümün
temel etkenleri anlatılacaktır.
Dijital dönüşüm çalışan sayılarını,
kompozisyonlarını, niteliklerini
ve hem çalışanlardan hem de
yöneticilerden beklentileri büyük

ölçüde değiştirmektedir. Bu
dönüşümün getirdiği dalganın
üzerinde kalabilmek günümüzün
ve geleceğin profesyonelleri için son
derece önemlidir.
Eğitimimiz, bu dönüşüm
dalgasının altında kalmak yerine
dalganın gücüyle kariyerde daha
hızlı ilerlemeye imkan sağlamak
amacındadır. Katılımcıların kendi
kariyerleri ya da şirketlerinin
dönüşümleri için gelecek vizyonu
edinmeleri temel amaçtır.
T ari h : 21 Ekim 11 Kasım 201
umartesi günleri 10 00 1 00
saatleri arasında.
Ü c re t: 3.450 TL KD Dahil
er : santralistanbul
Kampüsü

Psikanaliz Seminerleri

sikanaliz sadece bir sağaltım yöntemi değil bir düşünme
metodolojisi ve araştırma disiplinidir. Bu özellikleri ile çeşitli
sosyal bilimler, sanat dalları ve entellektüel çaba gerektiren her
düşünme alanı ile çeşitli ortaklıklar kurarak disiplinler arası
bir eşgüdüm ve üretim etkileşimi yaratır. Bizatihi psikanalizin
kurucusu Sigmund reud tarafından başlatılan uygulamalı
psikanaliz alanı bu disiplinler arası etkileşimin en iyi örneğidir.
Sigmund reud’un sanat, tarih, antropoloji ve mitoloji ile
psikanalitik düşünmeyi bir arada ele alan makaleleri psikanalizi
sadece ruh sağlığı alanlarının uzmanlıkları ile sınırlı olmayan
geniş meslek ve düşünce çevrelerine ulaştırmıştır. reud’dan
miras kalan bu yönelim psikanaliz disiplini içinde her zaman
geçerliliğini korumuştur. sikopatoloji ve gelişim üzerine düşünen
ve çalışan klinisyenler çoğu zaman bu uğraşlarının yanında
uygulamalı psikanaliz araştırmalarını da sürdürmüşlerdir.
Günümüzde özellikle sinema ve edebiyat gibi sanat dalları ve göç,
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Lüks marka yönetimi, globalleşen lüks
ürünler sektörüne stratejik bir bakış
açısı geliştirebilmek amacı ile gerekli
dinamikleri, sektöre özgün bilgi ve
becerileri, uzman bir iç görü ile sunmayı
amaçlamaktadır. Kurs özellikle lüks
kavramı, tüketici dinamikleri, markacılık,
ve lüksü kapsayan tüm değerler zinciri
içinde yönetim ve tüketim konularına
odaklanmaktadır. Lüks sektörü son 10
yıl içinde ikiye katlanarak, globalleşmeye
devam etmiş ve yeni büyüyen ekonomilere
doğru uzanmıştır, in, Hindistan, Türkiye
vb. Kurs, lüks marka sektöründe yönetim,
pazarlama, iletişim ve mağazacılık
alanlarında kariyer yapmak isteyen
kişilere gerekli bilgi, beceri ve özgüveni
temin etmek amacı ile tasarlanmıştır.
T ari h : 4 Kasım 2 ralık 201
umartesi günleri 10 00 1 00
re : 30 Saat
er : a ralistanbul Kampüsü

travma, politik baskı, aile ve cinsellikte sosyal değişimler,
ebeveyn çocuk ilişkisindeki yeni görüngüler gibi alanlarda
uygulamalı psikanaliz çalışmaları bireysel süreçlerin
olduğu kadar kolektif zihniyetin de nabzını tutmaktadır.
Bu seminerler kapsamında ülkemizin psikanaliz
eğitimi veren kuruluşlarından biri olan sike
İstanbul Derneğinin üyeleri aracılığı ile
psikanalizin sinema, edebiyat, resim,
göç ve kültür gibi alanlarda nasıl
çalıştığı ve konuların içeriğini nasıl ele
aldığı katılımcılara aktarılacaktır.
T ari h : 21 Ekim 201 11 Kasım 201
S ü re : 12 saat
Ü c re t: 400 TL KD Dahil
er : santralistanbul Kampüsü
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- İŞ İLANLARI Bilgim HR bir
Danışmanlık markasıdır. Prosis Danışmanlık Türkiye İş Kurumu’nun 26/02/2008
tarihli ve 273 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.

Gizli Müşteri
Genel
Başvuru

Prosis Danışmanlık olarak ana odak
çalışmalarımızdan biri olan Müşteri
İlişkileri Yönetimi kapsamında çok
çeşitli alanlarda Gizli Müşteri Projeleri
yürütmekteyiz.
Gizli Müşteri olmak tam zamanlı
bir iş olanağı değildir. Tam zamanlı
bir işe sahip olan ya da olmayan
herkes proje niteliğine göre
değerlendirilebilinir.
Projenin yapısına göre değişmek
ile birlikte genelde tek denetimlik,
müşteri olarak hizmet ya da ürün
aldığınız her alanda Gizli Müşteri
olarak görev yapmanız yürütmekte
olduğumuz projeler dâhilinde
mümkündür.
Aranan Nitelikler
• Gözlem kabiliyeti yüksek,
• Deneyim ve gözlemlerini yazılı
olarak ifade etmekte kuvvetli,
• Denetim projelerinde görev
almaktan keyif alan,
Gizli Müşteriler arıyoruz.
Başvurular derya.kocacik@
prosisdanismanlik.com
adresine yapılabilir.
Bütün başvurular gizlilik kuralları
çerçevesinde değerlendirilecektir.

ISG ve Çevre
UZMANI

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz;
1960 yılından bu yana hurda kağıtların
toplanması, ayrılması, atık yönetimi ve
satışı, ithalat, ihracat alanında faaliyet
gösteren müşterimiz için ISG ve Çevre
Uzmanı arayışı içindeyiz.

Lokasyon: İstanbul / Yenibosna
Aranan Nitelikler
• Üniversitelerin Çevre Mühendisliği
bölümünden mezun,
• Çevre Görevlisi belgesine ve B ve ya C
sınıfı İSG sertifikasına sahip,
• İlgili yasal mevzuatlara hakim, resmi
kurumlarla ilişkileri sürdürebilecek,
• İyi derece İngilizce bilen,
• MS Office programlarına hakim,
• B sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak
araba kullanabilen,
• Seyahat engeli olmayan,
• Erkek adaylar için askerliğini
tamamlamış,
• İnsan ilişkilerinde iyi ve etkili,
• Tecrübeli ya da tecrübesiz,
Takım arkadaşları aramaktayız.
İş Tanımı
• K2 Yetki belgesi yenilenmesi,
geçerlilik süresi dolmakta olan diğer
yetki belgelerinin yenilenmesi,
• Yıllık izin formlarının takibinin
yapılması,
• Günlük puantaj takiplerinin
gerçekleştirilmesi,
• İşe giriş prosedürlerinin takibi ve
işe giriş eğitimlerinin verilmesi,
• Tehlikesiz atık beyan verilerinin
sisteme girilmesi,
• Ambalaj atığı toplama belgesi için
gerekliliklerin yerine getirilmesi,
• Hizmet / ürün satın alımı için
gerekli değerlendirmelerin ve
çalışmaların gerçekleştirilmesi,
• Tehlikeli / tehlikesiz atık
gönderimi için gereken çalışmaların
gerçekleştirilmesi,
• Matbaalarda ve GKT’lerde çevre izin
ve lisans sürecinin takip edilmesi,
• İSG yıllık planının hazırlanması,
• Yıl içerisinde gerekli İSG
eğitimlerinin verilmesi,
• Yıl içerisinde tamamlanması
gereken izleme ölçme uygulamalarının
gerçekleştirilmesi,
• İhale takibi ve katılım ile ilgili
prosedürlerin takip edilmesi.
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Başvurular
eren@prosisdanismanlik.com
adresine yapılabilir.
Bütün başvurular gizlilik kuralları
çerçevesinde değerlendirilecektir.

Satış ve
Uygulama
Mühendisi

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz,
Türkiye’de Elektronik Sanayii’nin
test ve ölçüm cihazları ve sistemleri
ihtiyacını, ürettiği katma değerli
servisler ile karşılamakta olan,
alanında lider konumundaki
müşterimiz için Satış ve Uygulama
Mühendisi arayışı içindeyiz.
Lokasyon: Ankara
Aranan Nitelikler
• Üniversitelerin Elektrik, ElektrikElektronik veya Elektronik ve
Haberleşme bölümlerinden mezun,
• Tercihen Test ve Ölçüm cihazı satışı
konusunda tecrübeli,
• Tercihen Tüketici Elektroniği ve
Endüstri sektörüne test ve ölçüm cihazı
satışı konusunda tecrübeli,
• Alanında 3 sene tecrübeli,
• Askerliğini tamamlamış,
• Ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,
• Seyahate engeli olmayan,
• Ekip çalışmasına yatkın, takım oyuncusu,
• İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
Takım arkadaşları aramaktayız.
İş Tanımı
• Tüketici elektroniği, otomotiv
ve diğer endüstriyel müşterilere
ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi,
• Ürünlerin demonstrasyonlarının
yapılması,
• Müşterilerin çalıştığı teknolojiler
ve satışını yaptığı ürünler ile ilgili
teknoloji ve test metodolojisi bazlı
sunum yapılması.

- İŞ İLANLARI Başvurular
eren@prosisdanismanlik.com
adresine yapılabilir.
Bütün başvurular gizlilik kuralları
çerçevesinde değerlendirilecektir.

Consultant
/ Senior
Consultant

We are actively seeking Consultants
and Senior Consultants who is
specialized in Financial Sectors for our
client which is delivering quality in
assurance, tax and advisory services
globally.
Location: İstanbul / Ankara /
Bursa / İzmir
Job Description
• Take active role on-site fieldwork
and oversee the Audit process with
appropriate consideration of audit
risk issues and accounting technical
matters,
• Realize effective audit practices and
deliver the assurance service for the
assignment efficiently and effectively,
• Prepare all necessary financial
statements and related disclosures
conditions letters in an accurate
manner,
• Use firm’s expertise and our Global
Audit Methodology, to perform an
assurance engagement in compliance
with auditing quality standards,
• Perform preliminary analytical
review and highlight risk areas for
audit reports,
• Will develop an understanding of
the client’s business and develop an
audit expertise,
• Provide strong support to the Audit
Managers in the delivery of an audit
services to accomplish clients needs.
Competencies Required
• Bachelor’s degree from Business
Administration, Economics or related
departments of a reputable university
supported with accounting and
finance degree will be a plus,
• 2-3 years of experience in Financial

Services sector.with a general
knowledge of Audit regulations and
IFRS reporting,
• Must have strong technical ability
or desire to succeed in a challenging
and rewarding environment,
• A good team player and has
strong working relationships with
the members of the team in order
to deliver efficient and proactive
services to clients,
• Holding a SMMM certificate is a plus
• No military obligation for male
candidate.
Applications can be completed
via eren@prosisdanismanlik.
com All applications will be
evaluated within the frame of rules of
confidentiality.

Import Export
Specialsist

We are actively seeking Import Export
Specialist for our client which is a
foreign trade company operating
in high temperature insulation and
other industrial materials regarding
aluminum, ceramics, glass, marine,
petro-chemical and iron & steel
industries, etc.
Location: İstanbul / Tuzla
Job Description
• Managing all import-export
operations and documentation,
• Overseeing the entire import process
from the planning stage until the
delivery of the goods in the warehouse,
• Communicating with the international
suppliers, monitoring and reporting on
the performance of suppliers,
• Maintaining communications with
the third party logistics providers
such as customs clearance agents,
freight forwarders, suppliers,
• Closely following up on customs
and foreign trade legislations and
requirements for importing goods
into Turkey,
• Initiating the export processes –
creating and acquiring related export
documents,
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Competencies Required
• Have knowledge of the customs
requirements for import /export
operations with at least 2 years of
experience,
• Experience with foreign trade
transactions, inventory control and
management,
• Experience in cost calculations and
import planning,
• Experience with customs
documentation, knowledge of
international trade terms and
requirements,
• Fluency in English in both written
& spoken,
• University degree,
• Good knowledge of MS Office
applications,
• An analytical mind with result
oriented work style,
• Ability to self-manage and to take
responsibility,
• Energetic and good communicator,
• Strong time management skills.
Applications can be completed
via eren@prosisdanismanlik.
com All applications will be
evaluated within the frame of rules of
confidentiality.
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AR DOMINIK

CUMHURIYETI

Y

SICACIK DESTİNASYON!
Ekim ayının gelmesiyle birlikte kış çanları da yavaştan çalmaya başlıyor
sanki bunun kayak destinasyonu var, kış sporları var, şömineli şarapları var
ki güzel de hayaller. Ve fakat ya kışı haz etmeyenlere ne demeli? Eğer siz de
‘o’ kış hüzünlülerindenseniz, içinizi açacak bir yazı ile karşınızdayız.
Kış mevsiminde yazı yaşamak, insanoğlu mont giyerken denize girmek ya da havaalanına beyaz tenle gidip haylice
bronz dönmek... Eğer hayallerinizin birinde bunlar varsa, doğru sayfadasınız. Sizleri kış ayında yazı yaşayabileceğiniz
destinasyonlara davet ediyoruz.

SEYŞELLER

PALMIYE AĞACININ
GÖLGESINDE... SEYŞELLER!

Bir ada düşünün ki bitki ve hayvan türleri
ES
tarafından korunmaya alınmış olsun... yle bir doğa
öyle bir cennet ki gidenin ruhunu orada bırakıyor. Hint
kyanusu’nda Madagaskar’ın kuzeyinde yer alıyor. omantik
tatillerin vazgeçilmez rotası aynı zamanda. raslin Milli
arkı ve ldabr tolü, ziyaret edilmesi gereken noktalardan.

SÖRF DERSENIZ
MALDIVLER

Hint kyanusu’ndaki bir başka
cennet Maldivler. Lüks ve
konforlu otelleri ile adından söz
ettiriyor. Gece balık tutma, dalış
ve sörf gibi alternatif sporları da
yapabilirsiniz. Bu arada hemen
her otelde dalış okulları var ve
profesyonel amatör herkes
için hizmet veriyor.
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MALDIVLER
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BEYAZ
KUMSALLARIYLA
DOMINIK
CUMHURIYET

TAYLAND

Survivor’dan aşina olduğumuz
Dominik sahillerinde, açlıkla mücadele
etmeden gayet keyifli tropikal
lezzetlerle hunharca yazı yaşamak...
Evet, işte tam da bu kastımız Beyaz
kumsalları, el değmemiş koyları, keşfi
bile şüpheli hayvan türleri ile enfes
bir yer. zellikle dalış merakınız
varsa, serin suları keşfetmek
tam size göre olacaktır. Dominik
umhuriyeti’ne gitmeniz için İngiltere
ya da merika aktarmalı uçmanız
gerekiyor. Başken Santo Domingo’da
da şahane oteller var bu arada.

TARIHI TAPINAKLARIYLA TAYLAND
Kışın tatil yapabileceğiniz bir başka rota Tayland. Hani o kartpostalların
gözler görüneni yani Doğası, denizi ve tarihi tapınaklarıyla şahane
bir destinasyon. zellikle Bangkok’taki Budist tapınaklarını
gezebilir, huket’de denizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

HINDISTAN

EGZOTIK MI
DEDINIZ?
GAMBIYA

GAMBIYA

HAMAM GIBI SICAK OLSUN MU?
GOA O ZAMAN!

Kış mevsiminde sıcacık günleri hayal
edenlere Gambiya’yı önerelim. Başkent
Banjul’a inerek Batı frika’ya sıcacık
bir giriş yapabilirsiniz. ltın kumlu
plajlarda, eşsiz doğa manzarasında
kendinizi şımartabilir ve güneşin tadını
doyasıya çıkarabilirsiniz.

Goa. Hindistan’ın efsane yerlerinden. Havanın kuru, güneşli ve sıcak olduğu
dönemler Kasım ile ubat. ma derseniz ki çölden hallice olsun o zaman
bahar aylarına doğru da tercih edebilirsiniz. Tarihi alanları, katedralleri,
manastırları kadar müzeleri ile de enfes bir kültürel mirasa sahip. Bu arada
jet ski, parasailing ve dalış gibi aktiviteleri de yapabilirsiniz.

BARBADOS

PORTO RIKO

Sadece kıştan kaçmak
değil farklı lezzetler
deneyimlemek için de
güzel bir adres. Tarih ve
doğa keyfine eşlik eden
orto iko aynı zamanda
Karayip’lerin iddialı
eğlence merkezlerine
de sahip. osforlu bir
koy, kristal bir deniz,
eşsiz lezzetler ve tarihi
yapılar ile orto iko her
zaman görülmeye değer.

IHTIŞAMLI OLSUN,
MERHABA BARBADOS
Dünya jet sosyetesinin uğrak yeri. ihanna’nın
da doğduğu yer olmasıyla biliniyor. İhtişam,
lüks, şaşa... Hepsi burada. Kristal berraklığında
sular, alabildiğine güneş, dalgalı bir deniz
ve kartpostalları aratmayan bir doğa. Kış
mevsiminin sıcak yüzü Barbados’u da listeye
eklemenizde yarar var..
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Özenilen Başarı Figürü

Tory Burch’ten
Kariyer
Tavsiyeleri
odanın dahisi olarak anılıyor. asarımları, kendinden
emin duruşu, kariyer öyküsünde tırmandığı basamakları
ve çok daha fazlasıyla bir ikon’ ory Burch.
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- HIGHLIFE TORY BURCH Kariyerine mutfağında giysi tasarlamakla başladı. Devamında
ise ortalama 3,5 milyar dolarlık dev bir işletme haline
getirdi markasını. Linkedln yönetici müdürü Daniel oth’la
yaptığı bir röportajda özellikle hırs’ kelimesinden uzak
durduğunu itiraf ediyor. edeni ise çalışan kadınlara
yüklenen negatif imaj. u an her ne kadar kendinden
emin ve dik bir duruş sergilese de kariyer basamaklarını
tırmanırkenki korkuları, onu başarıya götüren etkendi belki
de. Hırs kelimesinden korkması belki de onu başarıya
ulaştıran etkenlerdendir. Kariyerine yeni başlayanlar için
E Tory Burch özellikle 3 maddeye önem veriyor.
r l ol a a
or
ay
Kariyerine ilk başladığında hırs kelimesini kullanmaktan
kaçınmış. edeni de yukarıda bahsettiğimiz gibi çalışan
kadınlara yüklenen negatif imaj. Burch’e göre hırslı olmak
korkulacak değil gurur duyulacak bir şey. Eğer gerçekten
yapmak istediğiniz buysa ve yaptığınız işe inanıyorsanız hırslı
olmaktan korkmayın. Tabi dozunu da dengelemek lazım.
al ş a or a
e
e erler
ya
İşinizi çok seviyor olsanız da ortamdaki negatiflik ya da düşük
enerji işlere de yansır haliyle. Tory Burch de bu konuya önem
verenlerden. Eğer muhteşem bir çalışma ortamına sahipseniz,
muhteşem işler çıkarabilirsiniz. diyor ve ekliyor fisteki
çalışanlar artık benim ikinci ailem. alışma ortamınız iyiyse,
ortaya çıkan işler de mükemmel olur. Bu ilk zamanlar için
bir piyangodur elbette; işe başladığınızda nasıl bir ortamın
sizi beklediğini bilemezsiniz. ncak sadece iş yapmak
üretmeye yetmeyebilir; dürüst, içten ve temel değerlere
sahip bir çalışma ortamı başarının önemli sırlarından.
ar yer
u u le ör ley
Tory Burch bu durumu şu sözlerle dile getiriyor Tutkularınız
ve hedeflerinizle işe başlayın. Kaçınılmaz olan mücadelenizde
sizi yönlendirecek şey tutkunuzdur. Burch’e göre öncelikli
olan pişmek’. Her iş tecrübesi ona sıkı çalışmanın ve
azmetmenin kıymetini öğretti. e tüm bu tecrübeler de nasıl bir
lider ve iş kadını olmak istediğine dair önemli ipuçları vardı.
İşi tutkuyla yapmak, çok çalışmak ve asla vazgeçmemek onu
başarıya götüren etkenlerden oldu. Tory Burch başarı tüyosunu
şu sözlerle dile getiriyor Eğer hayalleriniz sizi korkutmuyorsa,
yeterince büyük düşünmüyorsunuzdur Görünen o ki başarı
figürü’ olmanın sırrı yalnızca çok çalışmaktan geçmiyor. Hayal
etmek, işi tutkuyla yapmak ve dahası daima büyük düşünmek
kariyer basamaklarındaki rüzgarınız oluyor. Belki kariyer
hikayeniz yeni başladı belki de yolu yarıladınız, bilemiyoruz.
ncak bildiğimiz şu ki hiçbir şey için geç kalmadınız;
içinizdeki tutkuya güvenin ve sınırınız hayal gücünüz olsun
Başarı zaten devamında gelecek ve tüm
kapılar size açılacaktır... ;
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Bunları Daha Önce
Duymuş muydunuz?

ENTERESAN MESLEKLER!
u işler için hangi bölüm bitirilir, ne
okunur, nasıl bir deneyim gerekir
gibi sorular akılları kurcalasa
da bilinen şu ki bu hayatta böyle
mesleklere sahip olanlar var.
u yazdıklarımızı belki de ofis masanızda
okuyor olabilirsiniz. öyle bir etrafınıza
bakın ve şaşırmaya hazır olun muhtemelen
varlığından bile haberdar olmadığınız
ilginç meslekleri sizin için derledik.

O JE A D L A N D IR IC I

INSAN
KORKULUĞU

Bir rivayete göre İngiltere’de
bu mesleği yapanlar var Evet,
yanlış duymadınız. Bazı öğrenciler,
bostanlara ya da tarlalara gidip
korkulup gibi dikiliyor; tarlanın
hasar görmesini önlüyor ve
dahası bu işten para kazanıyor.
Bütün gün dikilip kazanılan
bir para yorucu olsa
gerek.

Kullandığınız ojelerin adlarına hiç baktınız mı Latte kahvesi,
rakı beyazı, kireç beyazı vb. gibi. jelere isim vermek için bir
görevli olduğunu biliyor muydunuz Bunları genelde pazarlama
ve reklamcılık konusunda kendini yetiştirmiş insanlar yapıyor.
e evet ismi oje isimlendirici

SARILMA TERAPISI

Gün geçmiyor ki yeni terapiler kapımızı
çalmasın Biz en son kahkaha yogası nda
kalmıştık ancak görünen o ki bir yeni terapi
daha hayatımıza girmiş bile; sarılma terapisi.
Kurduğu internet sitesi ile hayatı değişen
ve pek çok kişiyi de değiştiren Samantha
Hess in buluşu Kendisini Sarılarak Terapi
ygulama zmanı olarak adlandırıyor.
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AKUPUNKTURCU
VETERINER

in’de yaygın olarak kullanılan
bir tedavi türü. ğrı ve alerji
tedavilerinde kullanılıyor
bunu biliyoruz. Buraya
kadar her şey normal zaten.
İşin ilginç yanı ise şurada;
bu yöntem hayvanlara da
uygulanabiliyor t, kedi, köpek,
inek gibi hayvanlar mesela.
Hayvanlara ise akupunktur
yapan özel kişiler var.

FIL KIYAFET ISI

zellikle sya’da fillere özel törenlerle giydirilen parlak ve renkli şeyler de
birinin görevi. Bu konuda profesyonel insanlardan destek alınıyor. törenler
için onlarca fil süsleniyor ve renkli kıyafetler giydiriliyor. Bu da bir meslek işte.

IKOLATA M HENDISI

Bu iş tanımında koca koca makinalara ya da garip
aletlere ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan çikolata’.
Evet, çikolata mühendisleri, çikolatalara biçim vermek
üzere çalışırlar. eşsiz lezzetle de harmanlanınca
ortaya şahane bir iş tanımı çıkıyor. Bizde mi olsak

AY TADIMCISI

Eğer çok kuvvetli bir damağınız yoksa
muhtemelen çaylar arasındaki ince farkları fark
etmeyebilirsiniz. Birbiri ile aynı form ve çeşitte
çayları bile ayırt eden insanlara çay tadımcısı
deniyor. aylardaki o küçücük farkları bile anlıyor
ve formüllere buna göre yön veriyorlar.
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CENNETTEN DAVET VAR:
e
r
le
iv
ld
a
M
la
r
la
k
u
c
o
Ç
Bekleniyorsunuz!
aldivler denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor çsuz bucaksız beyaz kumlar, suyun
üzerine sıralanmış bungalovlar ve göz kamaştırıcı turkuaz sularda romantik bir tatil
mi Doğrusu romans için bu fon nefis ama, ailece çıkaralım tadını derseniz çocuklarla
aldivler’de harika vakit geçirebilirsiniz. - anan Demiray
nne kum un gibi yumuşak, kek
yapacağım diyen Melis’e hak vermek
gerek. umuşak olduğu kadar da
beyaz. bir yandan elindeki plastik
kek kalıbını kumla doldururken su
doldurmasını istediği ağabeyi Tan,
dizine kadar gelen suda renkli
balıkları seyretmeye dalmış
onu hiç duymuyor bile.
Diyeceksiniz deniz kum
her yerde var, bu kadar
yolu gitmeye değer
mi Kışın ortasında
bu cenneti tatmak için
kesinlikle gidilir. Gitmek
isteyenler için Maldivlerle
ilgili en çok merak
edilenlerin yanıtları burada.
M

ald i v le r ne re d e ?
Hint kyanusu’nda, Ekvator’da, Sri
Lanka’nın güneybatısında tol denilen
1,1 0 mercan adasına yayılmış bir ülke.
Bu atollerin 202 tanesinde
yaşam var, tanesi ise
özel resort adaları
oluşturuyor.
e or a a
v e y e re l
a a
ar
e r
esort
adaları, tatil
köyü şeklinde
otellere ait adalar
oluyor ve özel ulaşım
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gerektiriyor. Ülke genelinde uygulanan
alkol yasağı bu adalarda yabancılar için
uygulanmıyor. erel ada ise Maldivlilerin
yaşadığı adalar. lkol gibi kadınlara
mayo da yasak. zel bikini beach denilen
alanlarda değilseniz, kadınların mayoyla
denize girmesi de ülke kurallarına göre
yasak. Bilemeyip girerseniz kısa sürede bir
polis ya da yetkili uyarıya geliyor. Test ettim
uyarı hızlı
Ç o c u k larla g i d i li r m i ?
Beni biliyorsunuz, sağlık ve güvenlik
endişesi taşınmayacak her yere çocukla
seyahat edilebileceğini düşünüyorum, öyle
de yapıyorum. Bir adaya düşsem yanımda
isteyeceğim yine bu birlikte gittiğim harika
üçlü olurdu.

- HIGHLIFE SEYAHAT a l o el e
el
tel seçerken dikkat etmeniz gereken en
önemli şeylerden biri nasıl ulaşacağınız.
Muhteşem görünen ve bütçenize uygun
diye hızlıca rezervasyon yaptığınız bir
otelin ülkenin güneyinde uzakta bir otelde,
sadece deniz uçağıyla ulaşılabildiğini ve
ulaşımın ailece size astarından pahalıya
geldiği gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. çağı
seçerken de iniş ve kalkış saatlerini dikkatli
değerlendirin. Havalimanına indiğiniz saat
öğleden sonra geç olursa uçakla ulaşım
sağlanan adalara ulaşımınız mümkün
olmayabilir. zel transferle gidilecekler için
de yine de teyit etmekte fayda var, böyle
durumlarda Male’de bir gece konaklamanız
gerekiyor. Dönüş için de durum böyle,
öğleden önceki uçaklarda adanızdan
sabaha karşı transfer ayarlanıyor. tel
yerlerine ve uçak saatlerine dikkatle
bakmalı.
a e e re or a
al r
Elbette hayır. Tatil evleri, üç yıldızlı
mütevazi otellerin olduğu bazı yerel adalar
da var. kyanus, hindistancevizi ağaçları,
balıklar elbette sizlerle. Hizmet, yeme
içme konusu ciddi fark yaratsa da bütçeye
uygun hale getirmek için biraz bu tatil
evlerinde, bir kaç gün de resortta kalınarak
program yapmak da mümkün. ocukla
gidecekseniz elbette aktiviteleri olan,
odalarında çocuk ağırlamayı kabul eden

otellere bakmak hayatınızı kolaylaştırır.
Bir de yaşa göre kimi otel çocuklar için
ek yatak olduğunda %35 ya da gecelik
sabit rakam ekliyor. Bizdeki 12 yaş altı
ücretsiz otel konsepti hiç mi hiç yok.Bir de
bilmekte fayda var Hayallerinizi süsleyen
su üstü bungalovlarda kalmak özellikle
çocuğunuz küçükse sorun olabilir. Büyük
çoğunlukla oteller güvenlik nedeniyle
bu odalarda çocukla kalmanıza izin
vermiyor. ncak kumsalda sizi
okyanustan koparmayacak
muhteşem konaklama
seçenekleri de var.
faklık bırakın
gözünü açtığı gibi
kendini kapı önünde
kumla oynamaya
kaptırsın, siz de
aralık kalan kapıdan
gelen okyanusun
kokusu ve sesine uyanın.
laş
a l a la yor
Maldivlerde adalar arası ulaşım yerel
tekneler, özel yatlar, yerel havayolları ve
özel deniz uçaklarıyla oluyor. Seçtiğiniz
resorta kendi imkanlarınızla gitmeniz
pek mümkün olmuyor, oteller genellikle
kendi transferlerini kullanmanızı zorunlu
tutuyor. erel adalara ise yerel tekne ve
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feribotlarla çok ucuza 2 3 dolar gibi
ulaşmanız mümkün. Bu ulaşım şekli özel
transferlere göre uzun sürüyor. Birden
fazla adayı görmeye karar verirseniz
mesafeleri ve adalara ulaşımı doğru
planlamalısınız. Başkent Male ise avuç
içi kadar bir yer, pratikte bir ucundan
diğerine yürüyebilirsiniz ama boyutuna
göre oldukça kalabalık. Trafiğin soldan
aktığı yolları ise çoğunlukla tek yön ve
labirent gibi. ehir merkezinde
bir tur atıp fikir sahibi
olun. Balık pazarını
da turunuza ekleyin,
okyanustan çıkan
ilginç balıklarla
tanışın.
M

ald i v le rd e
e a lr
Mercan kayalıklarının
zenginliği anlatılmaz
yaşanır.
ya u u a
ar
Büyükler için gündoğumunda ve gün
batımında balığa çıkmak keyifli bir
deneyim. İsterseniz yakaladığınız balığı
barbekü yapacağınız turlar da oluyor.
Tüplü dalıyorsanız suyun üstüne çıkmak
istemeyebilirsiniz. Eğer dalmıyorsanız ve

- HIGHLIFE SEYAHAT -

okyanusun renkli balıklarını keşfetmek
için ailece şnorkelleri takmaya hazırlanın.
telimiz Bandos Maldives’in iskelesinden
önünden girdiğimizde bile
rengarenk büyük balıklarla
rahatlıkla buluşuyorduk
ancak 20 metreye
kadar açıldıkça
mantarlarla, deniz
kaplumbağalarıyla
karşılaşmak
mümkündü.
Kaplumbağalar
bir çok adaya
yumurtalarını
bırakıyorlar,
belki bir tanesi sizin
adanız olabilir. Mercan
kayalıklarına basmamaya özen
göstererek suda ilerledikçe balıkların
boyları büyümeye başlıyor. ğlum
için sanırım hiç unutmayacağı
anlardan biri beline kadar gelen suda
yavru köpekbalığını görüp heyecanla
peşine düşmesiydi.

u u lar
eş e a l
Düğme burunlu, benekli ve havada takla
atan yunusların peşinden gitmek isterseniz,
gün batımı cruise turları size göre.
Biz çok şanslıydık sadece
yunusları değil yavru
balinaları da gördük.
Hem yunus turu,
hem gün batımında
Maldivler
ve ayağımın
dibinde dolanan
bebek köpek
balığı videoları
gezgorkesfet
facebook sayfasındaki
canlı yayın videoları
arasında, izleyebilirsiniz.
a a a aya olaş
Kaldığınız ada size dar geliyorsa ada
gezen turlara takılın. Bazı resortlar
konaklama yapmadan tesislerini günübirlik
kullanmanıza izin veriyor. Bu da bir
seçenek olabilir.
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e
u a yla urlay
Kalacağınız yere deniz uçağı gerekmese bile
toplamı bir saat kadar süren deniz uçağı
turlarıyla muhteşem atollere gökyüzünden
bakın, büyülenin, doyasıya fotoğraf çekin.
e
al
a era
a a l
ocuklara söyleyin bugün denizaltı
bahçesine gidiyorsunuz. Maldivlerin zengin
deniz yaşamını görmek için denizaltı turuna
katılmak ufaklıklar için heyecan verici
olabilir. Mercanlar parlak renkleri, balıklar
çeşitlilikleriyle insanı büyülüyor. Bir de
kaplumbağalara selam çakın.

- HIGHLIFE SEYAHAT ra a a
ya
Bizim vaktimiz olmadı ama belki siz
yapabilirsiniz. Tekneyle okyanus üstünde
bulunan minik kum tepecikleri sand
bank üzerinde piknik yapmak mümkün.
Düşünün tek bir ağaç bile yok. Bu
ilginç deneyimi yarım günlük bir turla
deneyimleyebilirsiniz.
al vler a al
Konaklama sya’nın büyük çoğunluğuna
göre pahalı. Bunun önemli bir sebebi
elbette eşsiz konumu. En büyük
gelir kaynağı turizm olan ülkede otel
faturanıza toplam %23 vergi yansıdığını
gördüğünüzde sakın şoka girmeyin. erel
para birimi ufiyaa ise bizim paramızın
yaklaşık dörtte biri. aranızı rufiyaaya biraz
çevirmeniz yeter, kalanı yeniden dolara
dönerken arada acımasız bir komisyon
oluyor. merikan doları da, kredi kartı da
pek çok yerde kabul ediliyor.

BANDOS MALDIVES
Bizim tercih ettiğimiz Bandos Maldives öncelikle Male’den
tekne mesafesinde olarak gözümüze girmişti. Restoranında
çocuk menüsü olması, 3-12 yaş için sundukları çocuk kulübü ve
aktiviteleri de güneşin tepede olduğu saatlerde bir kurtarıcı oldu.
Odalarda okyanus üstü bungalovdan, kumsal ve orman içinde
villalara, havuz başında enfes kulübelerden, dubleks jakuzili
süitlere farklı konaklama seçenekleri var. Çocukla olunca hem
restoranlara hem de kumsala yakın olmakta fayda var, odada
unutulanlar, acıkanların ihtiyaçlarına hızla cevap verebilmek adına
ideal.Otelin Spası Orchid ise sadece yetişkinler için sanmayın,
anne ve kız bakımları da sunuyorlar. 2 yerine 12 yaşında bir kızım
olsaydı sanırım buradan dışarı atmazdık. Kumsalı harikaydı,
hem ailece yalnız kalacağınız köşeler hem de diğer misafirlerle
kaynaşacağınız köşeler var. File salıncaklar hindistancevizi
ağaçları üstüne asılı, sallanıp dinlenebiliyorsunuz. Çocuk
kulübünde sevdiğim bir özellikse çok konforlu bir bebek uyutma
odası sunmaları. Otelden çıkış yaptıktan sonrada siz kumsalda
kitabınızı okurken çocuğunuz güneşten korunarak öğle uykusunu
alabilir. Seçenekler arasında kaybolduğunuzda her zaman
gezgorkesfet.com üzerinden yardım alabilirsiniz, aklınızda olsun.
M

ald i v le r’ d e ne y e ni r?
Hint ve Güneydoğu sya mutfağıyla
benzerlikler gösteren Maldiv mutfağı balık
ağırlıklı, özellikle de ton balığı. Gözünüzü
açtığınız gibi kahvaltı büfenizde karşınıza
çıkıyor balıklar. esif balığı da ünlü.
ocuklarınız seviyorsa çok şanslısınız.
klınızda olsun, çeşme sularını değil şişe
suları tüketin.
N e z am an g i tm e li ?
Bizden iki saat ileride olan Maldivlere
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gitmek için en iyi zaman, tam da
yağmurdan kardan kaçmak istediğimiz
ralık isan dönemi. Mayısla birlikte
bulutlar artıyor, yağmur olasılığı gitgide
yükseliyor. ıl genelinde averaj sıcaklık
ise 2 derece. 30 güne kadar da vize
gerekmiyor.
a lG l r
TH Male’ye doğrudan uçuyor. atar ve
Emirates ise aktarmalı olsa da konforlu bir
şekilde sizibu cennete ulaştırabiliyor.

- HIGHLIFE
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Spagetti

pagetti bu her zaman işi götürür. ç hissedersiniz hoop ketçapla harmanlayıp
doyarsınız, akşama misafiriniz vardır hoop et yemeğinin yanına püre niyetine
kıvırıverirsiniz çubukları... iyeceğimiz o ki spagetti zaman mekan tanımaz
yenir, yedirir, özenir, özenilir.
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- HIGHLIFE SPAGETTİ Hal böyle olunca mutfakların en
şipşak dostu, birbirinden özel tarif
ve yöntemlerle arz ı endam eder
soframızda. alnız sorun
şu ki bu arkadaşımız
pek narindir; çok
pişirirsiniz yapışır,
az pişirirsiniz
çiğ kalır. nun
da kendine
özgü pişirme
ipuçları
olmasın mı
lsun Sizin
için gerçek
bir İtalyan
gibi spagetti
yapmanın püf
noktalarını derledik.
S p ag e tti y ap ark e n p lasti k
aşa ulla
ay
Sağlıksız olmasını geçtik, imkanı
yok bir arada tutamazsınız.
Tahta ya da metal maşayla
kavradığınız spagetti çubukları hem
dağılmayacak hem de kopmadan
tabağınızda yerini alacaktır.

e ere
er
a a ay
Spagetti yaptığınız tencerenin üzerini
kapamayın, suyun taşmasına neden
olur. Bunun yerine kapağı açık
bırakın ve üzerine bir tahta
kaşık konumlayın. Hem
su taşmayacak hem
spagettinizi iyi
pişecektir.
S p ag e tti
uyu u
a ay
Spagettiyi
spagetti yapan
enfes sos
çeşitleridir malum.
Sosunuzun
kıvamını
tutturmak
ya da biraz
daha inceltmek için
spagettiyi pişirdiğiniz
sudan faydalananın.
Lezzetin nasıl
değişip, sosun nasıl
kıvamlı olacağına
hayret edersiniz.
o u u a
ey
Spagetti piştikten sonra soğuk
sudan geçirmeyin. Hem formunu
hem besilerini yok etmiş olursunuz.
iştikten sonra sos ile harmanlamaya
hazır hale getirmeniz yeterli olacaktır.
ay a a uyu a
ey
ya
oy ay
Makarnaların birbirine yapışmaması
için tencereye zeytinyağı konması
bilinen bir püf noktası. ncak
spagetti yaparken kaynama soyuna
zeytinyağı koymanız, çubukların
hamurlaşmasına neden olabilir.
a e y erv e er e
Spagettiyi servis edeceğiniz tabağı
1 dakika önce kaynar suya tutun
ya da mikrodalga fırına koyarak
sıcak olmasını sağlayın. Hem
daha şık bir sunum olacaktır,
hem de sos daha iyi tutacaktır.
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- HIGHLIFE EV DEKORASYONU -

HB

EV DEKORASYONUNDA
er yılın vazgeçilmez değişimi ev dekorasyonu. urup dururken göze batan
perdeler, renk uyumunu hissettirmeyen koltuklar, değişmesi gereken gerekmese
bile istenen dekorlar ve daha pek çoğu. er sene en az bir kere ekseri trendlere
göre şekillenir ev dekorumuz...
Hal böyle olunca hummalı
araştırmalar, son moda ev dekorları
derken karışık bir süreç bizi bekler.
Doğrusu bu karışık sürece kendimiz
kaşınmış oluruz da neyse, o ayrı bir
konu. Diyeceğimiz o ki dekorasyon
değişikliği bahaneye ihtiyaç duymaz.
Ev dekorasyonunda son trendler,
arama motorlarının vazgeçilmezi.
Biz bu yazımızda yapılan dekor
hatalarına değinmek istedik, stil
sahibi insanların gözüyle. Bakalım
stil sahibi insanların ev dekorasyonun
kaçındığı noktalar nelermiş...

K o ntrasttan asla k o rk m az lar!
e
ork’un ünlü dekoratörü
lyssa Kapito’ya göre stil sahibi
insanlar, skala ve proporsiyon
konusundan doğuştan bir
öngörüye sahiptirler. Her eşyayı
aynı yükseklikte, aynı renklerle
konumlamak her zaman iyi fikir
olmayabilir. Sanılanın aksine göz
bile yorabilir hatta. Mesela odaya
diğerlerine nazaran büyük ölçüde
bir lamba yerleştirmeyi deneyin.
İddialı ama göz yormayan parçalar,
evinize farklı bir soluk getirecektir.
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T V ü z e ri ne o d ak lanm az lar. . .
Kendinizden pay biçin. Bir evi
dekora ederken ilk aklınıza gelen
eşyalardan biridir televizyon üniteleri.
Marka azarlama Müdürü Babba
anales’e göre televizyon, evinizin
odağı olmamalı. Bunun yerine
örneğin aile ve arkadaşlarınızla
bir arada olabileceğiniz uzun bir
yemek masası odanın odağı olmalı.
Üzerine koyacağınız örtü ya da
renkli dekorlarla evinizin havasını
bir anda değiştirecektir. dağı
televizyondan çıkarmak ilk adım yani.

- HIGHLIFE EV DEKORASYONU re
o a l e l rler
Tasarım direktörü ve stilist aige
Geffen’a göre yapılan en büyük
hatalardan biri trend rüzgarına
kapılmak. nstagram ya da
interest’de yer alan modeller her
zaman evinize uyum sağlamayabilir.
Modanın temeli yaratıcılık ve hayal
dünyası’dır. İnternetten görülenler
fikir sahibi yapabilir ancak son etkili
güç daima hayal gücünüz olmalıdır.

İlla eya
e e ler
Beyaz duvarlarım ya da
dekorasyonların evi daha geniş
gösterdiğinin bir hurafeden ibaret
olduğunu düşünüyor stilist, yazar

ve blogger Lucy illiams. Evet,
beyazın geniş gösterdiği doğru
olabilir ancak bu durum gün ışığını
tamamen alan evler için geçerli.
Koyu ve zengin renkli dekorlar ile

de sofistike bir etki yaratılabilir.
İlla beyaz diye diretmezler yani.
Mobilya rengine değil duvar
rengine göre tasarlarlar.
Sık yapılan hatalardan biri; mobilya
rengine göre duvar rengini ayarlamak.
Dekorasyon yaparken evin büyüklüğü,
gün ışığının eve yeteri kadar ulaşıp
ulaşmadığı gibi maddeleri göz önünde
bulundurmak gerekir. Devamında
duvar boyası renkleri belirlenir
ve finalde mobilyalar seçilir.
o lya e ş e
Her duvara mobilya yanaştırma
sevdasından da vazgeçmekte
yarar var
nemli olan bütün
mobilyalarınızı odadaki duvarla
boyunca mümkün mertebe hizalamak
ve odanın ortasında gereksiz
ve boş alanlar oluşturmamak.
Gerisi hayal gücünüze kalmış.
al e a lar a
a
Halılar evin en önemli makyaj
malzemelerinden. Halı seçerken
boyutu çok önemli. danın içinde
yüzermişçesine duran bir halı, evin
dekorunu olumsuz etkileyecektir.
enk uyumu kadar boyutu da önemli
yani. Sentetik olmayan çözümlere
yönelmenizde de fayda var öte yandan.
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- HIGHLIFE MÜCEVHER -

İHTİŞAMINI HAYVAN FİGÜRLERİNDEN ALAN

Mücevher Tasarımları
ücevher... er kadının tutkusu ve hatta son zamanlarda çoğu erkeğin de. ahalı
tasarımlar dudak uçuklatırken, orta ölçekli tasarımlar da yüz güldürüyor tabi.
Gelin görün ki bazı tasarımlar var ki ihtişamlarıyla yürek hoplatıyor. 201 ’e damgasını vurmaya aday, ihtişamını
hayvan figürlerinden alan sıra dışı mücevherleri derledik sayfamızda. Husky’den kualaya, pandadan anka
kuşuna kadar geniş bir yelpazede işlemiş tasarımcılar. İşte o göz kamaştıran detaylar.
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- HIGHLIFE MÜCEVHER -

B O U C H E R O N

Sibirya kurdundan alıyor ilhamını. Beyaz altın bir
yüzük tasarımı; Laika le Husky. 31 karatlık bir
safir kesim. Husky’nin gözlerindeki mavi
detay, hem orijinalliği hem de safi
taşının zarafetini tüm güzelliği
ile gözler önüne seriyor.

GRAFF

ırlantanın uçan’ hali. Kuş
motifli tasarım, ortalama
43 karatlık beyaz pırlanta
ve safirden oluşuyor.

C H A N E L

Sadece parfüm ya da makyaj
malzemeleri ile değil tasarımlarıyla da
bir başarı figürü’; hanel. Bu tasarımda
ormanların kralı işlenmiş. Beyaz alın akik
ile işlenen göz kamaştırıcı bir bileklik.

CARTIER

DIOR OAILLERIE
Gösterişli bir çalışma. Tasarım
Dior’a ait. Bu mücevher,
parmağı bir leopar gibi
sarıyor. Beyaz altından oluşan
yüzük, pırlanta işleniyor.

ırtıcı’ bir
yüzük... artier,
bu panter
figürünü
1 14’ten beri
kullanıyor.
anth re adı
verilen tasarım;
safir, pırlanta,
zümrüt ve akik
taşının resmedilmiş
hali. Detayların
beyaz altın olduğunu
da belirtelim.

VAN CLEEF

D E
GRISOGONO

aşkın bir hayvan, sıra
dışı bir tasarım; Hip
Hop anda. Beyaz altın
ve akik ile temeli atılan
panda, siyah ve beyaz
pırlanta ve safir ile işleniyor.
rtaya eğlenceli
ve paha
biçilmez bir
mücevher
tasarımı
çıkıyor.

ARPELS

ırlanta bir broş. Bambuyu andıran kısım, saf beyaz pırlanta.
Kualaların tamamı beyaz ve sarı altın olabiliyor. Safir
ve zümrüt kesimler, iddialı bir bakış açısı sunuyor.

BULGARI

Koleksiyonun adı Serpenti’. Beyaz
altın bileklik, parlak ve göz alıcı
pırlanta kesimleriyle adından söz
ettiriyor.
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TIFFANY
& C O

usufçuk
böceğinden ilham
almış bir tasarım.
arafetini beyaz
pırlantadan alan
broş, takıldığı her
yere bambaşka bir
soluk getiriyor.

- HIGHLIFE PARFÜM -

Parfümlerin Hikayesini
Bir de Bizden Dinleyin!
Kokular... Bir anda sizi çok eskiye götüren ve bazen geri gelene kadar da haylice
uğraştıran arfümlerin, kişileri duygusal yönden etkilemesi şöyle bir yana dursun
kullanılan parfümlerle özdeşleşen insanların da ayrı bir duruşları olur laf aramızda.
nsanların hafızasında kokunuzla yer etmeniz ne kadar da etkileyici olur. eki
hayatımıza bu kadar etki eden parfümler hakkında neler biliyoruz? izin için derledik.
u a
e
Parfüm kelimesi, Latince per
fume yani dumanın içinden
anlamına geliyor. İlk zamanlarda
parfümler baharat, kişniş ve
tütsüden elde edilirdi. ok eski
çağlardan bahsediyoruz. Hatta
iddialı konuşalım 3 bin 500 yıl
öncesine kadar bile uzanıyor. Evet,
rivayete göre ilk parfüm 3 bin küsur
sene önce Mısırlılar tarafından
bulunmuş. ine bir söylenti’ ile
devam edelim. Efsaneye göre güzelliği
ile dillere destan olmuş Kleopatra
kokusu ile de bastığı yeri titretirmiş.
Hatta öyle ki o gelmeden kokusu
yayılırmış etrafa. Doğa her konuda
cömert olduğu gibi, koku konusunda

da oldukça cömert davranmış
eni ve heyecanlı bir koku üretmek
isteyen parfüm üreticileri, doğanın
sunduğu birçok çiçekten ve bitkiden
ilham alıyor. arfüm yapımında
kullanılan esans yağları için ilk
adres doğa; çiçekler, ağaç kabuğu,
meyveler, odun, reçine, yosun ve
hatta bazı mikroorganizmalar da
bunlara dahil Hayvansal elementler
de parfümlerin çıkış noktalarından
olabiliyor; bal peteği, misk yağı,
kunduz yağı ve amber gibi örneğin.
arfüm yapımında kullanılan amberin,
balinanın istifra etmesinden ortaya
çıktığını biliyor muydunuz İçinde
amber geçen esansların pahalı olması
da bunun bir sonucu olsa gerek.
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- HIGHLIFE PARFÜM ar
a ava a
arfümün anavatanı denince akla
şüphesiz ransa geliyor. 14.yüzyılda
üretilen ransız parfümler, dünyaya
parfümün yayılmasını sağlıyor.
EDT ve ED formüllerinin yanı
sıra ED olarak da satılıyor. Eau
De ologne’ler parfümlere göre
çok daha soft yapıda. rtalama %2
oranında yağ içeriyor. eredeyse
çoğu sudan oluştuğu için ED ve
EDT’lere göre kalıcılığı çok daha az.

Kalbe dokunan, geçmişe götüren ve izi uzun zaman
geçmeyen bir ‘an; parfümlerin tutkulu dünyası...
ED ’lerin en önemli özelliği unise
olarak da kullanılabilmeleri. Kokular
ve duygular arasındaki bağdan
bahsetmiştik yazımızın başında.
Bazı esanslar sadece etrafımıza güzel
koku yaymamıza değil, modumuza
da etki ediyor. İçeriğinde lavanta
esansı olan parfümler bizi rahatlatıyor
ve hatta stresimizin azalmasına
yardımcı oluyor. ine benzer bir
şekilde mandalina’ ya da portakal
çiçeği’ özlü parfümler de kendimizi
daha enerjik hissetmemize yarıyor.
ya
e
a al ar
Geçtiğimiz yıllarda Guinness ekorlar
Kitabı’na girmeyi başarmış bir parfüm
var ekorun sebebi fiyatı Markası
live hristian Dünyanın en pahalı

parfümü olarak giren bu parfüm
Tahiti vanilyası, gül, kiraz ağacı
ve meyankökü içeriyor. Ünlü şişe,
1 2 yılında Kraliçe ictoria için
tasarlanmıştı. slında normal satış
fiyatı geçtiğimiz senelerde 20 dolar
olan parfümün özel edisyonun şişesi
üzerinde 2 bin sarı elmas ve 24
karat altın işleme bulunuyor.
yle her yerde karşımıza
çıkmayan pembe elmas da
aslan amblemi içinde yer
alıyor. hristian, İkon
olmuş bu şişeyi
mücevherle
eşsiz hale
getirmek
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istedim’ diyerek şişeye bambaşka
bir hava katıyor. Bu arada bir ara
bilgi daha verelim. arfüm, İngiltere
Londra’da bulunan ünlü alışveriş
merkezi Harrods’da açılan Salon de
arfum mağazası için özel olarak
üretilmişti. 20 dolar, 2 bin sarı elmas
ve 24 karat altın işleme sanırız her
şeyi özetliyor

- HIGHLIFE

TA

A -

stanbul Kültür anat akfı K
yılından bu yana, farklı kültürlerden
sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında stanbul’da bir
buluşma noktası oluşturmayı hedefleyen stanbul Bienali’ni düzenliyor.

VITA E

- 82 -

E K İ M -K ASI M -AR AL I K 2 0 1 7

- HIGHLIFE

TA

A -

İKS ’nin şimdiye dek düzenlemiş
olduğu on dört bienal, her iki yılda
bir güncel sanatın yeni eğilimlerini
bir araya getirerek izleyiciye
sunuyor. urtiçi ve yurtdışındaki
sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve
eleştirmenler arasında uluslararası bir
kültür ağının kurulmasına da önemli
bir katkı sağlıyor.
luslararası danışma kurulu
aracılığı ile belirlenen bienal
küratörü, geliştirdiği kavramsal
çerçeveye uygun olarak çeşitli
sanatçı ve projeleri sergiye davet
ediyor. Bienal kapsamındaki
sergiler, panel, konferans ve
atölye çalışmaları sayesinde, hem
genel izleyiciye hem de sanat
öğrencilerine dünyadaki sanatsal
gelişmeleri ve güncel tartışmaları
izleme olanağı da sunuluyor. Bu
yıl 15.si düzenlenen İstanbul Bienali
yine birbirinden güzel çalışmalara
imza atıyor. 16 Eylül 12 Kasım
201 ’de gerçekleşen bienalin teması
İyi Bir Komşu .

başlıklı bienalde, 32 ülkeden 55
sanatçının ev, mahalle ve aidiyet
kavramlarını tartışmaya açan işleri
sergileniyor. 15. İstanbul Bienali,
İstanbul Modern, Galata zel um
İlköğretim kulu, era Müzesi ve
Küçük Mustafa aşa Hamamı gibi
mek nların yanı sıra ihangir’deki
K Kültür ile smalımescit’te yer alan
oğunluk Sanatçı tölyesi gibi konut
özelliği taşıyan mek nlara da yayılıyor.
İ a ul B e al
a u al ro ra
İki ay boyunca Koç Holding’in
desteğiyle ücretsiz olarak gezilebilecek
olan 15. İstanbul Bienali kapsamında,
birbirine komşu mek nlarda yer
alacak serginin yanı sıra bienal
süresince farklı alanlardan isimlerin
katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz
etkinliklerle iyi bir komşu başlığı
tartışılmaya devam edecek.15.
İstanbul Bienali Kurumsal
rogramı koordinatörlüğünü eyno
ekünlü üstleniyor. luslararası
konuşmacıların katılımıyla
gerçekleşen sempozyumlara ek olarak,
Seçilmiş ileler ve Müşterek Kader
başlıklı tartışmalar, gösterimler ve
atöyle çalışmaları gerçekleşiyor.
Seçilmiş ileler, bir kurum olarak
ailenin ötesine geçen aidiyet
arayışlarına, Müşterek Kader ise kent
ekolojisine odaklanan tartışmaları
bienale taşıyor.

B i e nal E lm g re e n & D rag se t
ra örl
e
e le yor
Elmgreen Dragset’in
küratörlüğünde 16 Eylül 12 Kasım
201 tarihleri arasında ücretsiz
olarak düzenlenen iyi bir komşu

15. İstanbul Bienali Kamusal
rogramı’nın ayrıntılı programı
bienal.iksv.org adresi üzerinden takip
edilebilir.
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2018
ÇOK İDDİALI
GELİYOR!

2017’nin kadifelerinin, yerini iddialı
kırmızılara bıraktığı bir 2018 bizi
bekliyor. Peki bu sene ünlü moda devleri,
koleksiyonlarında nelere ağırlık verdi,
hangi parçaları ön plana çıkardı.
Sizin için dünyada kumaş dokulu
bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte
2018’in trend parçaları.

- HIGHLIFE

TR

R -

K IR M IZ I A L A R M !

Geçen kış ayının pembesi birkaç ton
değiştiriyor ve modayı kırmızıya boyuyor.
Bu sene kırmızı renk favori. Büyük ve seçkin
markalar koleksiyonlarının çoğunu bu ton
üzerine kurgulamaya başladı bile. Görünen
o ki oldukça cazibeli’ bir kış bizi bekliyor.

2018’DEN MODA DÜNYASINDA

T END

A I AA

I!

’nin sonuna geldik dünyadan trend rüzgarı hortum etkisiyle geliyor. eçen
kış ayının kadife tasarımlarını, yaz mevsiminin renkli ve farklı stilli bandanalarını
geride bırakıyor ve yeni sezona merhaba diyoruz. akalım bu kış bizi neler bekliyor

R E N K L I
Ç O R A P L A R

slında geçen sene
sinyallerini almaya
başladığımız bir trend;
renkli çoraplar. ile çorap
çılgınlığına renkli bir
alternatif olsun derseniz
bu sene sizin seneniz
olabilir. Bu sene kabarık
ve renkli çoraplar moda.

H E R P A R Ç A D A
K E M E R D E T A Y I

G Ö Z L E R A Y A K L A R D A
Geçen sezon fazla fazla giydiğimiz
düz botlar, yerini ışıltıya bırakıyor
desek yeri. Bu kış tüm dikkatler
ayaklarımızda olacak çünkü botlara
birkaç detay eklendi; ışıltı

Bazı büyük markalar bu seneki
kreasyonlarında kemerleri neredeyse
kazak ve kabanların üzerine bile
taktı Bu sene bel, ön planda.

VITA E

- 85 -

E K İ M -K ASI M -AR AL I K 2 0 1 7

- HIGHLIFE

TR

R -

ANNEANNELERIN
ELINDEN...
efsane anneanne
örgüleri geri geliyor
gibi duruyor. El örgüsü
kazaklar da sezonun
trendleri arasında
yerini aldı bile

MEVSIMSIZ ANTALAR
Geçen yazın favorisi küçük çantalardı;
özellikle portföyler ve çaprak
miniler oldukça revaçtaydı. Bu sezon
ise biraz daha farklı tarzlar bizi
bekliyor. Büyük ve farklı şekillerde
çantalar, defilelerin baş köşesinde.

KARELER GERI GELDI

Ekose, potikareli, kareli... klınıza gelen ne
kadar kare varsa artık. 201 kış trendlerinin
en dikkat çeken parçaları kareli olanlar.

LER GERI DÖN YOR

Geniş omuzlar, metalik
renkler, yüksel bel pantolonlar,
drapeler, kadifeler... Kısaca
0’ler geri dönüyor.

N A Y L O N M O D A S I

Evet, kulağa ilginç gelse de pek çok dünyaca ünlü
marka bu sezon naylon kumaşını kullanıyor;
naylon yağmurluk, trençkot ve hatta kaban.

K O C A K O C A
K A Z A K L A R

rgü kazaklar
kadar oversize’
olanlar da
moda bu sene.
Üstte bol ve
dökümlü
kazaklar
oldukça
trend
olacağa
benziyor.
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- HIGHLIFE A

R R -

B A S D E H A S I
MARCUS MILLER
EKIM DE
ISTANBUL DA!

Türkiye cazını ve nadolu müziğini
de iyi tanıyan Miller, Türkiye’deki
sanatçılar ve müzikseverlerle sıkı
bağlar kurmuş bir müzisyen aynı
zamanda. Bas dehası Marcus
Miller 21 Ekim’de İstanbul’da

2017’DEN ÖNCE SON ÇIKIŞ:

Kaçırılmaması Gereken Caz Konserleri
’nin sonuna yaklaştığımız şu aylarda, dünyanın dört bir yanından
müzikseverleri buluşturan efsane caz konserlerini derledik sizin için.

Müzikseverlerin yakından tanıdığı caz sanatçılarından Marcus Miller dan, smooth jazz ın farklı
örneklerine uzanan dolu dolu festivaller ve konserler sanatseverleri bekliyor. 201 bitmeden
kulakların pasını silmek ve cazın büyüsüne kapılmak için eğer fırsatınız olursa kaçırmayın deriz

HOT AZZ MADRID S
NE SMOOTH AZZ
FESTIVAL
EKIM

GARANTI CAZ YEŞILI PORTICO
UARTET
KASIM
studio, 4 Kasım’da modern cazı ambient
ve synthpop’la birleştiren özgün bir ekibi,
ortico uartet’i ağırlayacak olmanın
heyecanını yaşıyor. 2005’te grup üyeleri
School of frican and riental Studies’te
henüz etnomüzikoloji okurken kurulan
Londralı grup; ack ylie soprano,
tenor saksafon , Duncan Bellamy davul,
hang , Milo itzpatrick kontrbas ve
Keir ine’dan klavye, hang oluşuyor. 4
Kasım’ı ajandanıza eklemeyi unutmayın

Smooth Hot azz estivali
sadece bir müzik festivali olmakla
sınırlı değil. Smooth azz,
renkli, canlı, harmonik ve
ritmik bir müziğin de karışımı
aynı zamanda. Madrid’s
e Smooth azz estival
10 15 Ekim tarihleri arasında
müzikseverlerle buluşuyor.

FATIH ERKO
EKIM

İzmir’de caz rüzgarı.
Ülkemizde caz müzik
denildiğinde aklımıza gelen
ilk isimlerden biri olan atih
Erkoç, 13 Ekim’de Bostanlı
Suat Taşer Tiyatrosu’nda
sevenleri ile buluşuyor.

VITA E

- 88 -

E K İ M -K ASI M -AR AL I K 2 0 1 7

- HIGHLIFE A

BOĞAZI I CAZ KOROSU

R R -

ARALIK

Boğaziçi az Korosu, bünyesindeki tüm topluluklarla 25 ralık’ta şef Masis ram Gözbek yönetiminde E K İbrahim
Betil ditoryumu’nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. eni yılı karşılarken enfes bir müzik ziyafetinin size
eşlik etmesini isterseniz, bu konseri kaçırmayın.

Merakla
beklenen
ve 2 .
kez dü
zenlenen
kbank
az es
tivali, 3
1 Kasım
201 tarihleri arasında dünya
nın dört bir yanından caz sever
leri bir araya getiriyor. kbank
az estivali için şimdiden
planınızı yapmanızda fayda var

SUN RA ARKESTRA KASIM

Deneysel cazın başarılı örneklerinden Sun a’nın meşhur orkestrası
Sun a rkestra, 5 Kasım’da Garaj’da sanatseverlerle buluşuyor.

KEREM GÖRSEV UARTET ILE
YILBAŞINDA CAZ
ARALIK
MAKAYA MCCRAVEN
KASIM

az müziğinin sevilen ismi Kerem Görsev, 26 ralık’ta kıngüç
dinleyicisiyle buluşuyor. ılbaşı planları için erken mi dersiniz
bilemiyoruz ancak 26 ralık’ta bu müthiş işitsel şölen sizi bekliyor

aris kökenli neo
caz müzisyeni Makaya
Mc raven, Salon İKS ’de
caz severlerle buluşuyor.
201 bitmeden gidilmesi
gereken etkinliklerden biri
olmaya aday. Son dönemin
en gözde beat sihirbazından
enfes doğaçlamalar da sizi
bekleyen sürprizler arasında.
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- HIGHLIFE SEYAHAT -

Biz burada yaşarız arkadaş!
En son çıktığınız hangi seyahat, gördüğünüz hangi köy ya da şehir bunu söyletmişti size
bir düşün bakalım Bayram tatilinde gittiğimiz ape o n, döndüğümüz güne kadar
her gün bunu söyletti bize. arihi, hikayesi, renkleri, sesleri, lezzetleri ile kendinden
geçeceğin bir rota arıyorsan, işte ape o n seni bekliyor.
Ekvator’u geçip, frika’nın en uç
noktalarına doğru ineceğin bir seyahat
için hazır ol. Gitmek istersen hava
durumuna mutlaka göz at öncesinde
lakin çok da ucuz olmayan uçak
biletini, kar yağışı hariç derli toplu
tüm mevsimleri yaşayan bu şehre kış
ortasında giderek harcamak istemezsin
sanırım. Bizim gideceğimiz dönemde
ülke kış mevsiminden çıkıp yaza
geçiyordu. Dolayısı ile valizlerimizi
yaparken ha f sürüncemede kaldık.
Kaz tüyü ince montlar ve bikinilerin
birarada olduğu ilginç valiz hazırlığı
sonrasında gitmeden henüz iki gün
önce on bir saat kadar önce uçacağını
fark eden ben ve arkadaşlarım
havalimanında TH ’nin direkt uçuşu
için beklemeye başladık. ynı sabah
Dubai’den çok yorgun bir şekilde
geldiğim için uçakta aralıksız sekiz
saat uyuma başarısını göstererek,
arkadaşlarımın alkışları eşliğinde
gözümü neredeyse ape To n’da
açtım.

Hemen şehir merkezindeki otelimize
yerleştik ve ilk turistik aktivitemize
süzüldük. Signal Hill’in tepesine
tırmanış. Gözün korkmasın, gayet
araçlar ile çıkıyor, tepeden tatlı bir
ape To n manzarası izliyor ve denk
gelirsen de parasailing yapanları
izleyebiliyorsun. telimize döndükten
sonra attık kendimizi sokaklara
yine. ape To n’a gelmeden önce en
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çok uyarıldığımız konulardan birisi
sokaklarda yürüme ve taksi konusuydu
lakin ekstra dikkat etmemiz gerektiği
konusunda bol bol tembihlenmiştik.
telimizin merkezi lokasyonundan
yaklaşık on dakikalık bir yürüyüş ile
Honest hocolate afe ve arkasındaki
mini bara ulaştık. and, Türk Lirası
oranı olduğu için içtiklerimizin tadı
pek daha hoş geldi tabi. kşam yemeği
için The illage diot hem ortamı
hem de yemekleri ile tavsiye. Hızını
alamayıp gecelere akmaya devam
etmek isteyenler için rphanage ya da
rcade tavsiyeler arasına girer. Ertesi
gününü apartheid rejimi sırasında
siyahlar için yasak olan Masa Dağı’na
çıkarak ve şehri farklı bir açıdan ve
yine yüksekten görerek başlayabilirsin.
ehir turuna Mandela’nın özgürlük
konuşmasını yaptığı meydan ve
ompany Gardens’da sincaplar
arasında bir yürüyüşü ekle mutlaka.
oklukla Müslüman Malezyalılar’ın
yaşadığı ve rengarenk boyanmış evlerin

- HIGHLIFE SEYAHAT semti olan Bo Kaap bolca fotoğraf
çekeceğin yer olacak hazır ol. e s
bir gün batımı için amps Bay’e
doğru çiz rotanı. İşte ben bu evde
yaşamak istiyorum diyeceğin çok an
olacak bilesin. Bu bölge ape To n’un
varlıklı beyaz popülasyonunun
vakit geçirdiği favori
bölgelerden birisi.
Ülkede refah düzeyi
olarak beyazlar ile
aynı koşullarda
olamayan
siyah kesimin
özellikle genç ve
çocuklarından
oluşan bazı
topluluklar
burada beyazların
günbatımı
drinklerini aldıkları
lüks restoran ve cafelerin
önünde arabalarını park edip,
dans ederek ya da şarkı söyleyerek
yaptıkları protestolara denk gelirsen
bunu aklına kazı unutma ape To n,
Türkiye’de yaşıyorsan şayet çevrende
olmasına alışkın olmadığın belli başlı
bazı hayvan türlerini de görmek için
tam yeri Bizim programımızda safari
yoktu ama kısaca kir sahibi olmak
istersen bunu da ajandana katabilirsin
ki ganda’daki ne safari deneyimim
derki bu konu yabana atılacak bir
konu değil ve en az bir hafta ayırman
gerek benden söylemesi. elhasıl,
ape To n’daysan, şehir dışına biraz
açılarak balina ve fok izleme aktiviteleri
yapabilirsin. Daha çok adrenalin
isteyenlere kafes ile köpekbalığı izleme
aktivitesi de mevcut. alnız unutma,
okyanus dalgası ilginç bir konu Miden
çok tatlı süreçlerden geçebiliyor.
Misal ben çok istememe rağmen
köpek balığı için kafes içinde dalış
yapamadım midemi ikna edemediğim
için. ape To n’da çıkılacak bir diğer
tepe de Masa Dağı. Buradan da yine
şehrin yukarıdan manzarasını biraz
daha farklı bir açıdan görebilirsin.
ükseklerde olmaktan keyif alıyorsan,
bu noktada şaşalı kapanışı slan
Tepesi’ne çıkarak hatta yer yer

rehberliği eşliğinde gezdirildiğinde
tırmanarak yapabilirsin. Ben bu
taşlar daha da bir otursun aklında.
aktiviteye katılmadım şehri içinde
ape To n dışına çıkmak istediğinde
vakit geçirmeyi tercih ettiğim için ama
ki bu genellikle mütevazısından en
çıkan arkadaşlarımın anlattıkları ve
çektikleri fotolar pek güzeldi. eki buna lüksüne kadar şarap bağlarını ziyaret
ve buralarda ya da çevresindeki
katılmayıp şehir içinde ne yapabilirsin
konaklama alternati erinde geceleme
District Si müzesine gidip ülkedeki
şeklinde oluyor, ld Mac Daddy harika
siyah beyaz ırk ayrımının
bir seçenek Hayatında görebileceğin,
hüzün dolu tarihine
her biri farklı konseptte dizayn edilmiş
tekrar tanıklık
karavanlar içinde doğa ile iç içe
edebilirsin.
konaklamak inan çok iyi gelecek. Ders
Buradan çıkıp
kitaplarından hatırlayabileceğin Ümit
hemen yürüme
Burnu’na gittiğinde buranın frika’nın
mesafesindeki
en güneyi değil ve en güneybatı noktası
harly’s
olduğunu öğreneceksin ve tepedeki
Bakery’de
deniz feneri de dahil olmak üzere ne s
ikolata
fotolar çekeceksin. Buarada tepedeyken
arbrikası
elindeki yiyecek içeceğe dikkat lakin
lmindekine
etraftaki babunlar senden izin almadan
benzer sahneler
bunları seninle paylaşmak isteyebilir.
yaşayıp enfes kek ve
Konaklaman umartesi gününü de
pastalar yiyebilir ya da
kapsıyorsa şayet mutlaka rangezicht
Daily Telegraph tarafından
organik pazarına uğra. Gözlerin ve
dünyanın en iyi kahvecisi olarak
miden bayram edecek hazırlıklı ol.
seçilen Truth o ee’nin ne s
ape To n’dan ne mi alabilirsin
ortamında kahveni yudumlayabilirsin.
ncelikle seviyorsan enfes şaraplar.
rogramına mutlaka oodstock’ı
Sonra da oodstock’taki ya da
ekle. Bir nevi bizdeki Karaköy. Burada
aterfront’da yer alan atershed’den
sosyal ve politik mesajlı müthiş
tasarım ürünlere göz atabilirsin.
gra tiler göreceksin. Sokaklar arasında
Green Market daha pazar görünümlü,
dolaştıktan sonra The oodstock Gin
bolca pazarlık edebileceğin bir başka
ompany’de gin tadımı yapabilirsin.
hediyelik eşya mekanı alternati .
Hemen yanındaki The ld Biscuit
ape To n’u biz çok sevdik Bundan
Mill, tasarım eşya, kıyafet ve hediyelik
önce Küba ve Kars seyahatlerimizde
bulabileceğin başka bir alternatif.
de tercih ettiğimiz atika Travel’ın
Güney frika dendiğinde elson
incelik ve keyi e dizayn edilmiş bu
Mandela ve ülkenin daha çok yakın bir
programından pek keyif aldık ve ilk
geçmişte yaşadığı ve aslında ala devam
fırsatta tekrar gitmek ve hatta yerleşmek
da eden problemleri de tut aklında.
niyetindeyiz. Sen de çok keyif alacaksın
Mesela nvictus ve Long alk to
emin ol. mdiden bol eğlenceler.
reedom ı izle, izle ki Mandela ve
yüzlerce siyasi
ve adi suçlunun
Burcu Yatmazoğlu
senelerce hapis
2003 Bilgi Ünv. Siyaset Bilimi & Medya
İletişim Sistemleri & 2010 Bilgi MBA
yattığı, ape
instagram:burcu.pinkshake
To n’dan yarım
saatlik bir tekne
yolculuğu ile
ulaşılan obben
sland’da, yine
orada senelerce
hapis yatmış eski
bir mahkumun
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- HIGHLIFE V

A

R-

Vizyondakiler

Yanlış Anlama
K
Y
O
A

K
C

U
Ş
,H

Ş

Özgürlüğün Elli Tonu

,I
B

Ş

Türkiye’de zor duruma düşmüş bir
aile, kendilerine zerbaycan’dan
kalan miras için Bakü’ye gider.
zeri ve Türk aile, mirası
alabilmek için onlara verilen
listedeki maddeleri birlikte
yapmak zorundadır. e tüm
macera burada başlar...

Yol Ayrımı
K
Y
O
A

,M

Y
Ş
F

D
T
Ş

,D
F

D

,

,E

Jamie Dornan ve Dakota Johnson, dünya
çapında çok satan Elli Ton fenomeninin
üçüncü bölümünden uyarlanan
zgürlüğün Elli Tonu filminde hristian
Grey ve nastasia Steele geri dönüyor.
Dram yüklü film,
ubat’ta vizyonda.

Yanımda Kal

Thor 3: Ragnarok
,R

Hayatını, babasından devraldığı
tekstil imparatorluğunu büyütmeye
adayan ve bu yolda aldığı cesur
kararlar ve acımasız yöntemlerle
ailesini de karşısına alan Mazhar
Kozanlı’nın hikayesini anlatan film,
güçlü kadrosu ile 10 Kasım 201 ’de
vizyonda.

E

Y
O
D

E
Y
O

A
T
C

,M
H

K

,F
,T

H

,C

B

Thor serisinin izleyiciyle buluşacak olan üçüncü filminde,
yaklaşmakta olan orse kıyametine şahit olacağız. sgard’tan
uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu
bulamaz; üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve sgard bir
yıkımın eşiğindedir. 2 Ekim 201 vizyon tarifli film, aksiyon
severleri bekliyor.
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Y
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Geçmişiyle yüzleşmeden kendi
mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm
hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine
kuran da’nın hikayesi konu ediyor film.
Kiralık şk’ın mer ve Defne’si bu filmde
yeniden bir araya geliyor.

- HIGHLIFE V

R-

A

Damat Takımı
E
Y
O
A

D
F

R
C

,Ö

,K
A
,P

A

iğit, mer, Serdar, nat ve an
lise yıllarından beri hiç ayrılmamış
beş arkadaş. Kendilerini hala çocuk
olarak gören grup, iğit’in evlenme
kararı alması ile gençliklerinin
bittiğini fark ediyor. Geçmişi anma
ve iğit’e veda etme amaçlı lise
anılarını beş gün içinde tekrar
yaşamaya karar verirler ve işte o
an tüm macera başlar. omantik
komedi Damat Takımı 20 Ekim’de
vizyonda.

Star Wars: Son Jedi
A

Tomb Raider
M
Y
O

R
A

M
U

B
Y
O
B

,A
V

,D

,

K
F
Y
O
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A

Arif v 216

,

,B
Z
S
B A
M

O
K

,

Y
O
Y
Ö

,G

,B
K
C

,O
U

B
G

,

rif v 216, ünlü komedyen
em ılmaz’ın 2004
yılında vizyona giren
filmi G. . . .’nın
başkahramanlarını ele
alan ve merakla beklenen
film. Esnaf rif ve yakın
arkadaşı robot 216’nın yeni
maceralarını işleyecek olan
filmde başrolleri em ılmaz
ile zan Güven üstleniyor.
ilm, 5 cak’ta vizyonda.

izgi serideki en önemli
kahramanları bir araya getiriyor.
eni müttefiki onder oman ile
insanlığın kaderi için savaşmaya
hazırlardır. e macera başlar.
ksiyon ve bilimkurgu bir arada;
1 Kasım’da vizyonda ında yer
alan The Dark To er isimli
eserinin sinema uyarlaması. illm
estern türü bir dünyada oland
Deschain’ın gizemli Kara Kule’yi
arayışını işliyor.
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,O

R

,M
,

I

ey, efsanenin ikinci bölümünde de inn,
oe ve Luke Sky alker ile yolculuğuna
devam ediyor. ilmde Daisy idley, ohn
Boyega, Mark Hamill, Domhnall Gleeson,
arrie isher, Laura Dern, scar saac,
G endoline hristie ve Lupita yong’o
gibi ünlü isimler yer alıyor. Bilimkurgu,
fantastik bir macera sinemaseverleri
bekliyor.

G

Babasının ortadan kaybolmasından yıllar sonra, 21 yaşındaki
Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi
reddeder ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra’da
bir bisiklet kuryesi olarak çalışır. Bir noktada babasının
kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret
eder. Tomb aider’ın hikayesı 16 Mart’ta vizyonda...

Justice League

,F
R
D

- AJANDA -

ETKİNLİKLER
21 Ekim 2017
Iggy Azalea
Yer: KüçükÇiftlik Park,
İstanbul
Saat: 19:00

03 Ekim 2017
Dansın Ritmi
Yer: Hodjapasha Gösteri
ve Etkinlik Merkezi
Saat: 21:00

26 Kasım 2017
Arkeoloji Müzesi
Yer: Bilgi İstasyonu
Saat:09:30

07 Ekim 2017
Hocapaşa Mevlevileri Sema Ayini
Yer: Hodjapasha Gösteri
ve Etkinlik Merkezi
Saat: 19:00

27 Kasım 2017
Masterpiece - Jon Snow
Yer: Masterpiece Galata
Saat: 19:00

15-16 Aralık 2017
MIX Festivali
Yer: Zorlu Performans
Sanatları Merkezi
Turkcell Sahnesi
16 Aralık 2017
Los Vivancos
Yer: Türker İnanoğlu
Maslak Show Center
Saat: 21:00

05 Ekim 2017
Kristal Elma Yaratıcılık
Festivali 2017
Yer: UNIQ Hall, İstanbul
Saat: 10:00

07-08 Ekim 2017
Edirne Müzik Festivali
Yer: Buzhane Davet
Bahçesi / Edirne
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28 Eylül - 08 Ekim 2017
Filmekimi 2017
Yer: İstanbul

19 Ekim 2017
Büyük Ev Ablukada Fırtınayt
Yer: Hayal Kahvesi
Kocaeli,
Saat: 10:00

14-15 Ekim 2017
Rock Days
Yer: Life Park

- AJANDA Yer: BKM Tiyatro, BKM
Mutfak Beşiktaş, Uniq
Hall ve BKM Mutfak
Uniq, İstanbul

05 Ekim 2017
Evet Ne Söylüyorduk
Yer: IF Performance Hall
Beşiktaş,İstanbul
07-09 Kasım 2017
Brand Week Istanbul
2017
Yer: Zorlu Center PSM
İstanbul
06 Ekim 2017
MSA - %100 Ekşi Maya
Yer: Mutfak Sanatları
Akademisi (MSA),
İstanbul

16 Eylül - 12 Kasım
2017
Bienal Rehberli Tur
Yer:Pera Müzesi

EKİM
KASIM
ARALIK
11 Kasım 2017
Türk Deneysel Müzik
Antolojisi
Albüm Lansman
Konseri
Yer: Borusan Müzik Evi

11 Ekim 2017
Profesyonel Aşçılığa
İlk Adım 4/4’lük Mutfak
Eğitimleri
Yer: Uluslararası Servis
ve Lezzet Akademisi,
İstanbul
07 Ekim 2017
Yaza Veda Partisi
Yer: Sortie,İstanbul-

13 Aralık 2017
Carla Bruni
Yer: Zorlu PSM
17 Aralık 2017
Bolşoy Balesi
Gösterimleri: The
Nutcracker
Yer: Zorlu PSM

15 - 16 Aralık 2017
MIX FESTIVAL
Yer: Zorlu PSM

11-18 Kasım 2017
İstanbul Komedi
Festivali
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- HIGHLIFE GURME -

Odesa
izlenimleri
Karadeniz’ in sevim li lim an kenti O desa
hareketli gece hayatıyla turistlerin
yeni gözdesi oldu. u ayki yazımda
aradeniz’in incisi desa’nın lezzet
duraklarını kaleme aldım.

desa’ya ilk defa 2013 yazından
gitmiştim, dört sene sonra yine yolum
bu şirin kente düştü. İstanbul’da
kavurucu sıcakların yaşandığı bir
Haziran günü sabahın ilk ışıklarıyla
Karadeniz’in incisi desa’ya doğru
yola koyuldum. Bir buçuk saatlik
uçuşun ardından, desa’nın kalbinin
attığı Deribasovskaya addesindeyim.
Kafe ve restoranların birbiri ardına
dizildiği, sadece yayalara açık olan
bu cadde kenti ziyaret eden yerli,
yabancı turistlerin akınına uğruyor.
addenin az ilerisinde kentin
en büyük katedrali Spaso
reobrazhensky Katedrali tüm
endamıyla karşımda yükseliyor.
Deribasovskaya’yı reobrazhenska’ya
bağlayan pasajın içinden geçiyorum.
Güzel mimarili bu pasaj bana
İstanbul’daki içek asajını
anımsattı ama böyle güzel bir geçidin
içek asajı’mız gibi restoranlarla
dolup taşmaması şaşırtıcı.
desa’da farklı günlerde etraftaki
restoranları denemek istiyorum.

ehir parkının arka sokağında
yer alan Glukoza popüler bir
restoran, steakleri de mahcup
etmiyor. Derybasivska caddesindeki
Kompot cafe’nın dekorasyonu
hoş, beef strogonof gibi klasik
us yemekleri denemeye değer.
Kompot’un karşısında li Baba
adında bir Türk dönercisi dikkatimi
çekiyor. Salçaya bulanmış dönerinden
pek memnun kalmıyorum ama biraz
ilerideki büfe ve barların yer aldığı
açık pazarda beni bir sürpriz bekliyor.
Türkiye’den desa’ya göç eden
Hazal Hanım’ın yaptığı köftelerden
lezzet fışkırıyor, humus da denemeye
değer, köftecide kentte yaşayan Türk
öğrencilerle karşılaşıyorum. thena
meydanınki şavurmacıya mutlaka
uğra’ diyorlar. Bir başka gün de
şavurmacıya gidiyorum, restoranın
ismini avurma yemeğinden alıyor.
avurma et döneri humus, turşu,
bol sarımsakla soslandırarak
lavaş içinde servis edilen bir rap
yemeği. avurma’da kullandıkları
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et vasat, sosla lezzetlendirmişler.
desa’da yeme içme ucuz, yatlar
Türkiye’dekileri yarısı kadar.
Lviv pastaneleri desa’nın dört bir
yanına şubeler açmış, beş çayında bir
tanesini denemek istiyorum Katerina
caddesindeki Lvivski liatsky’e
doğru yola koyuluyorum. Ev yapımı
strudeller, gözlerinizin önünde
hazırlanıyor, tezg htan isteğiniz
kadarını tartılıp alabiliyorsunuz,
yatlar
lirayı geçmiyor, damak
çatlatan bir lezzet, espresso bu
strudellerin yanına çok yakışıyor.
G lu k o z a: H av anna 1 2 , O
K o m p o t c af e : D e ry b asi v sk
avur a:
e a ey
L v i v sk i P li atsk y : K ate ry
S t, 1 4 , O d e sa,

d e sa,
a 2 0 , O d e sa
a
e a
ny ns’ k a

Alper Öztoprak
Kimya Mühendisi / MBA’05
http://alperingezirehberi.blogspot.com/

Şimdi O’nun için

hazırlık yapma zamanı...

09:15

Başarıyı avucunuzda
hissettiğiniz an
Toplantılarınızın başarılı geçmesi için bir
mekanın sağlayabileceği her şeyi düşündük.
Dünyanın en dinamik şehirlerinden birinin tam
kalbinde yer alan Fairmont Quasar İstanbul,
toplam alanı iki bin metrekareyi aşan, yüksek
teknolojiye sahip, zarif tasarımlı toplantı
alanlarıyla, en iyisini hedefleyen profesyonellerin
tüm beklentilerini karşılıyor. Canlı yemek
pişirme istasyonları ve tematik kahve
molaları gibi yenilikçi yeme içme seçenekleriyle
etkinliğinizi unutulmaz kılıyor.
İstanbul’da keşfedeceklerinize açılan kapı.
fairmont.com/istanbul

