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Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez...
Ben dostların gözünde kendimi
boylu boyumca görüyorum...
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A dostlar
a kavga dostu
iş kardeşi
a yoldaşlar a..!!.
Tek hecesiz elveda..
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Geceler sürecek kapımın sürgüsünü,
pencerelerde yıllar örecek örgüsünü.
Ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım
mapushane türküsünü.
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Yine görüşürüz
dostlarım benim
yine görüşürüz...
Beraber güneşe güler,
beraber dövüşürüz...
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A dostlar
a kavga dostu
iş kardeşi
a yoldaşlar a..!!.
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DOĞUŞCAN OTO

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mezunlar Derneği Başkanı
doguscan.oto@bilgim.org.tr
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İstanbul ilgi niversitesi,
vrupa arçacık iziği aboratuvarı konulu
etkinlikte lise ğrencilerini s a n t r a l istanbul Kampüsü ner i üzesi’nde ağırladı.
rof. Dr. Serkant li etin tarafından gerçekleştirilen sunumda ğrenciler
iseler İçin Demet Hattı arışması hakkında bilgi aldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi, Yüksek
Ener i Fiziği ygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü, CERN’de yapılan
AT AS ve CAST deneylerinin ulusal
koordinatörü Prof. Dr. Serkant
Ali Çetin bilime meraklı lise
öğrencileriyle bir araya geldi.
Profesör Çetin, öğrencilere ilki
2014 yılında CERN’ün 60.
yıl etkinlikleri kapsamında
gerçekleştirilmiş olan CERN
iseler İçin Demet attı Yarışması
hakkında bilgi verdi. Yarışmanın
bilime meraklı gençlere yönelik
olduğunu söyleyen Çetin,
16 yaş ve üzeri lise öğrencilerinin
-9 kişilik takımlar oluşturarak bir

deney tasarlayacaklarını belirtti.
Yarışmanın detayları hakkında
bilgi veren Çetin CERN her yıl
düşük ener ili bir demet hattını
belli bir süre için bu etkinliğe
tahsis etmekte. Bu demet hattı
üzerindeki deney istasyonunda
öğrencilerin tasarladıkları deneylerde
kullanabilecekleri çeşitli mıknatıs
ve algıçlar mevcut. Ayrıca uzman
bir ekip öğrencilerin düzeneklerinin
kurulmasını sağlayarak her adımda
onları bilgilendirmekte. Öğrenciler
algıçların kurulumundan veri alımı
ve analizine kadar tüm süreçlerin
içinde yer alıyor. Bu yarışmaya
katılmak için heyecan duyarak
hazırlanmak bile başlı başına bir
kazançtır. Basit bir fikrin sunulan
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düzenekte uygulanabilir olduğunu
ortaya koymak ve bunu yaratıcı bir
şekilde sunmak yeterli dedi.
Çetin yarışmayı kazanan ekibin,
önerdikleri deneyi CERN’de
bilim insanlarıyla birlikte hayata
geçirebileceklerinin mü desini verdi.
Yarışmanın son başvuru tarihi
31 Mart 2018.
İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından
düzenlenen seminere aralarında
Beyoğlu Anadolu isesi, Saint Michel
Fransız isesi, FM Özel Ayazağa Işık
isesi, TED Karadeniz Ereğli Kole i,
Kocaeli Fen isesi ve Küçükçekmece
Gazi Anadolu isesi’nin bulunduğu
birçok okuldan lise öğrencileri katıldı.
Aynı zamanda etkinlik, Youtube
üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

- HABERLER -
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Üniversitemiz Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden
Alicem Öztürk ve Konuralp enol, ‘ alat’ isimli pro eleriyle
‘Pape Bird Observation Tower’ isimli uluslararası mimari
pro e yarışmasında, öğrenci kategorisi ödülüne layık görüldü.
Bee Breeders isimli uluslararası yarışma organizasyon şirketi
ve Pasaules Dabas itvanya Doğa Koruma Fonu işbirliğiyle
açılan; profesyonel veya öğrenciliği süren mimarların ve
tasarımcıların katıldığı yarışmaya dünyanın her yerinden
birçok pro e gönderildi. Sonuçlar ise 17 Kasım 2017 Cuma
günü duyuruldu. Öğrencilerimizi kutlar, başarılarının
devamını dileriz.

K

K

24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Kuştepe Kampüsü Spor
Salonu’nda düzenlenen Futsal Turnuvası’nda dereceye giren
takımlarımızı tebrik ederiz.
1 . FC Kuştepe Batuhan Celasin-Emir ışıroğlu-Cemre
Yüksel-Görkem Muşlu-Batuhan Yüksel
2 . Takım Taklavat Muammer Ekinci-Burak Bulut-Tugay
Morgül-Alper Öndek-Yusuf Kayar
3 . Barzolona Eyyüp Gül-İdris Furkan Özay-Mehmet Ali GülMustafa Patak-Soykan Saral-Metin entürk-Bartuğ Döveç
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bir senaryo yazması istendi.
Senaryoda konu sınırlaması
yoktu. Sadece üç şart vardı
ir ana karakter ve o karakterin
bir isteği olmalıydı. dakikalık tek
plandan oluşmalıydı ve kampüste
çekilmeliydi. İki saat sonra tekrar
bir araya gelindiğinde senaryolar
sunuldu ve ertesi gün ki çekim için
hazırlık başladı.
Kasım sabahı yine performansla
başladı. binasının nünde
ğrencilerin beden ve ses açma
hareketlerinin parça sırasında love
you’ nidaları kampüste yankılandı.
erginlik ve kaygılarını atan
grupların hepsi başarılı bir çekim
tecrübesi yaşadı. ğrenciler iki
günlük at lye sonucu yeni arkadaşlar
edindiler, kampüsün yeni k şelerini
keşfettiler ve sekiz film yapmış
oldular.

Sinema ve elevizyon lümü
ğrencileri,
Kasım
tarihlerinde Vancouver ilm
kulu’ndan üç eğitmen ennifer
lement, ichael aser, ob
oolsey ile Senaryodan krana’
başlıklı bir at lye çalışması yaptılar.
Kasım sabahı s a n t r a l istanbul
Kampüsü’nde ennifer lement’le
nefes açma ve tanışma
performansının ardından ğrenciler,
ichael aser’in senaryo yazımıyla
ilgili kısa sunumunu dinlediler.
ob oolsey, at lyeye katılan
ğrenciden nce yazar olmak
isteyen sekiz kişiyi davet etti.
u sekiz kişiye y netmen, g rüntü
y netmeni, sanat y netmeni
ve oyuncu olmak isteyenlerin
katılmasıyla sekiz grup oluştu. Her
gruptan kendisine bir ad seçmesi ve
ertesi gün çekilebilecek dakikalık
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Müzik atölyeleri 28 Kasım - 21 Aralık
tarihlerinde s a n t r a l istanbul Kampüsü’nde
gerçekleşti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik
Bölümü tarafından bu yıl düzenlenmeye
başlanan Bİ Gİ Müzik Atölyeleri’nde, başta
lm ve dizi ortamları olmak üzere görsel medya
için müzik üretimi, canlı ve kayıt ortamları
için mikrofonlama teknikleri ve klasik int
müziğinin zengin ritmik birikimini aktaracak
etkinlikler yer aldı. Ayrıca etkinlik, müzikle
ilgilenen pek çok kişinin, özellikle de bağımsız
müzisyenlerin, meslek erbabı olarak piyasada
var olabilmek adına gereksinim duydukları
önemli bilgilerin paylaşılacağı edisyon şirketleri
üzerine yapılacak olan atölyeye de ev sahipliği
yaptı. Tümü kendi alanında sahada çalışan,
en deneyimli ve yetkin isimler tarafından
verilecek atölyeler, her çalışan müzisyenin
faydalanabileceği konular seçilerek hazırlandı.
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Açık Üniversite Konferansları
-III Evdeki Barıştan
Toplumdaki Barışa iddet ve
Ensesti Önleyici Yaklaşımlar
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Psikolo i Bölümü tarafından
düzenlendi. 2 Kasım
tarihinde, s a n t r a l istanbul
Kampüsü’nde gerçekleşen
konferansın konuşmacısı Bİ Gİ Psikolo i Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Ayten Zara idi. Konferans, şu konulara çerçevesinde
gerçekleşti.
•
•
•
•

Ailedeki Barıştan Toplumsal Barışa
Nasıl başa çıkabiliriz
Nasıl İyileşebiliriz
Nasıl önleyebiliriz

Konferansın tüm geliri, Myanmar Rohingyalı Çocuklara
İnsani Yardım ve Türkiye’de Çocuk İstismarını Önleme
Pro eleri için kullanılacaktır.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Di ital Oyun Tasarımı
Bölümü tarafından düzenlenen Game am etkinliği
4- Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Kampüste 40 saat
geçiren öğrenciler, verilen tema üzerine analog veya
di ital bir oyun tasarladı. Renkli anlara sahne olan
etkinlik, oldukça ilgi gördü.
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“Bir Proje Hayat Değiştirir”

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından International Youth
Foundation luslararası Gençlik akfı , Sylvian aureate
Foundation Sylvian aureate akfı ve Türkiye Eğitim
Gönüllüleri akfı işbirliğiyle gerçekleştirilen Bİ Gİ Genç
Sosyal Girişimci Ödülleri törenle sahiplerini buldu. İstanbul
Bilgi Üniversitesi, s a n t r a l istanbul Kampüsü’nde düzenlenen
ödül töreni, sosyal girişimciliği ve pozitif toplumsal değişimi
önemseyen herkesin katılımıyla oldukça renkli geçti.

B

Ş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi işbirliğiyle bu yıl 14.sü düzenlenen Buluş enliği’nin
konusu top çatıda idi. Yarışmacılar 10 adet delikli, plastik
topu 6 metre uzaktaki kovanın içine 1 dakika içinde sokmaya
çalıştı. En çok topu sokan Giresun Özel Yavuz Anadolu ve
Fen isesi yarışmayı kazandı. Buluş enliği, P -NASA
mühendislerinin 1998’den beri ABD’de her yıl kendi arasında
eğlence amaçlı düzenlediği ve Güney Kaliforniya’daki
orta dereceli okulların katılımına da açık olan Invention
Challenge adlı yarışma esas alınarak, aynı format ve
içerikte düzenlenmektedir ve ABD dışında sadece Türkiye’de
yapılmaktadır.

BİLGİ
İ İSpor ğrencileri ybike opuz,
iber zunoğlu, erke neç ve
Suphi aykam, inlandiya’dan
K, Hollanda’dan the Hague ve
merika irleşik Devletleri’nden
S
ortland niversitesi ile
İstanbul ilgi niversitesi Spor
neticiliği b lümleri arasındaki
işbirliği kapsamında gerçekleştirilen
Sport nternational adlı yarışmaya
katılmak üzere inlandiya’nın
yvaskyla kentine gittiler. Diğer
üniversitelerden gelen ’a yakın
ğrenci ile bir arada spor y neticiliği
konusunda vrupa’nın nde
gelen akademisyenlerinin yaptığı
sunumları dinleyen ve yarışma
kapsamında oluşturulan karma
gruplarda yer alan ğrencilerimiz
Volvo cean ace,
orld
up,
orld riathlon Series
gibi etkinliklerle ilgili problemlere
ç züm arıyorlar.
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Panel 17 Kasım Cuma günü Doç. Dr. Pınar yan
Semerci Bİ Gİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Dekan ekili, Göç Çalışmaları ygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü moderatörlüğünde
gerçekleşti. Panelistler, Coşkun Aral Basın
Fotoğrafçısı , Roland Neveu Fotoğrafçı , Suthep
Kritsanavarin Fotoğrafçı , Balca Arda Bİ Gİ
luslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi
idi. E odus-D
u panel ve sergisi, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları ygulama ve
Araştırma Merkezi tarafından isioncy işbirliğiyle
düzenlenmektedir. Dünya çapındaki mülteci krizine
odaklanan E odus-D
u Sergisi, mültecilerin
tehlikeli yolculuklarını yakından takip eden ve
fotoğra ayan foto muhabir ve fotoğrafçıların
çalışmalarını ortaya koymaktadır. Sergi, savaşı ve
kaçan insanları belgelerle göstermekte ve farklı
dilleri konuşan, farklı hayatları yaşayan fakat aynı
insan hakları na sahip kişiler arasında bağlantı
kurarak bu konuya ilişkin kir birliği sağlamaktadır.
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Konuşma ı Ken Segall
Seminer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi
Yüksek isans Programı Marka Okulu ve Mediacat
işbirliğiyle 7 Kasım’da s a n t r a l istanbul Kampüsü’nde
düzenlendi. Seminerin konuşmacısı Ken Segall’dı. Ken Segall,
pazarlama dünyasının en beğenilen yaratıcı yöneticilerinden
biri. Apple’ın çığır açan Think di erent Farklı düşün
kampanyasını şekillendiren yaratıcı ekibi yöneten, iMac’e
adını vererek Apple’ın ürünlerinde i ön ekini kullanmasını
sağlayan Ken Segall, seminerde Basitliğin Gücü’nü anlattı.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi luslararası İlişkiler Bölümü
tarafından düzenlenen 100. Yıl Seminerleri, 26 Ekim 30 Kasım - 28 Aralık tarihlerinden s a n t r a l istanbul
Kampüsü Ener i Müzesi’nde gerçekleşti. İlk seminer
26 Ekim’de
gerçekleşti.
eber’in Meslek
Olarak Bilim
konuşmasının 100.
Yılını konuşmacı
Boğaç Erozan
anlattı.
30 Kasım tarihinde
gerçekleştirilen
seminerde
Devrimin 100. Yılı
konusu Emre Gönen
tarafından işlendi.
28 Aralık tari nde
ise Balfour’un 100
yılını konuşmacı
Ozan Kuyumcuoğlu
anlattı.
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13 Aralık Çarşamba günü, Kuştepe Kampüsü renkli bir
etkinliğe imza attı. Kuştepe’de 20.yılını dolduran çalışanların
ödül aldığı etkinlik Burak Mutçalıoğlu’nun renkli sunumu ile
başladı. 20 yıllık süre zarfında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne
emeği geçen rektörlerimiz sırasıyla sahnede yerini aldı. Keyi i
anılarını, edindikleri tecrübeler ile perçinleyip davetlilere
unutulmaz dakikalar yaşattılar. Etkinliğin ilgi çeken
kısımlarından biri de salt öğretim görevlilerinin değil her bir
birimden çalışanların da ödüllendirilmesiydi. Sahneye çıkan
Bİ Gİ çalışanları dakikalarca alkışlanarak da teşekkürlerini
bir nevi almış oldular. Toplam 8 çalışanın ödül aldığı etkinlik
plaket taktimi ile devam etti. Etkinliğin nalinde tüm ödül
alanlar sahneye yerini aldı ve hatıra fotoğrafı çektirerek 20 yılı
bir karede canlandırdı. Davetliler, etkinliğin ardından canlı
müzik ve ikramlar ile sohbetlerine kaldıkları yerden devam
ettiler.

E
Yılın en uzun gecesi 21 Aralık tarihinde s a n t r a l istanbul
Kampüsü renkli bir şölene ev sahipliği yaptı. Bu özel gecede
düzenlenen inter.101, sırasıyla arm up, ey Douglas
ve After etkinlikleri ile öğrencilere güzel bir gece yaşattı.
Bİ Gİ ruhu soğuk dinlemez, yılın en uzun gecesinde müzik
ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarır mottosuyla gerçekleşen
etkinlikte öğrenciler hem stres attı hem de çok eğlendi.

İ
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İstanbul ilgi niversitesi
ayınları’ndan çıkan Kadınsız
Kentler isimli kitap, ürkiye
azeteciler emiyeti
kurucu
başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi
dülleri’nde Sosyal ilimler dülü’nün
sahibi oldu. rof. Dr. ülay ünlük
enesen, Doç. Dr. yşegül akar nal,
Doç. Dr. uray rgüneş, Doç. Dr. urcu
akut akar ve Doç. Dr. elda ücel
tarafından hazırlanan ve kadınların
toplumsal konumlarında yaşadıkları
eşitsizliği ve cinsiyet ayrımcılığını
irdeleyen Kadınsız Kentler , toplumsal
cinsiyete duyarlı bir yaklaşım ile
kadınların zel deneyimlerini dikkate
alan bir politika geliştirilmesi amacıyla
yürütülen araştırmanın sonucu olarak
ortaya çıktı.
Kadınsız Kentler irleşmiş
illetler rtak rogramı Kadın

Y
Dostu Kent ro esi kapsamındaki
Kars, anlıurfa, evşehir, İzmir ve
Samsun ile bu kapsamda olmayan
komşu kentlerin, rzurum,
Diyarbakır, Kayseri, anisa ve rdu,
belediye plan ve programlarını
toplumsal cinsiyet perspektifi ile
kadınların yapabilirlikleri açısından
incelenmesinin sonuçlarını ve
yapılabilecekleri içeriyor. Kamu
politikalarının bu y nde etkin hale
getirilmesinin, toplumsal cinsiyetin
ana akımlaştırılması ile mümkün
olabileceğini savunan kitapta;
araştırma kapsamında, s z konusu
kentlerin çeşitli maddi g stergeler
açısından gelişme ve iyileşme
eğilimine rağmen, toplumsal yaşam
bağlamında aslında eşitlik tesis
etmekten uzak, birer kadınsız kent
g rünümü taşıdığı sonucuna varılıyor.
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SA İ İ -

KAHVEYE
HÜKMETMEK
İ EYENLERİ
BULUŞ URAN
PLA ORM:
Kahve ve ürünlerine ülkemizde son yıllarda
giderek artan bir rağbet var. İstanbul ilgi
niversitesi ve arista l bu rağbetten
hareketle şahane bir işbirliğine imza
attı. Düzenlenen eğitimler ile katılımcılar
hem eğlendi hem ğrendi.
Barista Ol, talepleri doğru
yönlendirmek amacıyla kurulmuş,
kahve dükkanlarına nitelikli eleman
temini, işi olmayanlara iş imkanı
sağlamak, yurt dışında yaşamak ya da
eğitimini devam ettirmek isteyenlerin
gittikleri zaman kolayca yapabileceği
bir meslek edinmelerini sağlamak
gibi hedeflerle eğitimler vermeye
başlayan bir platform. İşin bütün
detaylarını Göksal İzci, itae okurları
için paylaştı.
izi anıya ak aşlayalım Kimdi
ksal z i
1984 Kayseri doğumluyum. İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum.
iyana Üniversitesi Siyasal Bilimler’de
ve ayrıca İstanbul Üniversitesi Sosyal

Göksal İzci
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- SÖYLEŞİ
Bilimler Enstitüsü Tedarik Zinciri
Yönetimi Yüksek isans Programı
olmak üzere iki farklı master
programında akademik eğitimimi
sürdürmekteyim. Profesyonel iş
yaşamımda tedarik zinciri yönetimi,
e-ticaret yönetimi, iş geliştirme
ve pazarlama ile eğitim
alanlarında faaliyet
gösteren Gizci
Bilişim ve Eğitim
Hizmetleri
firmasının
kurucusuyum.
Bu firmanın
bünyesindeki
Kahve 365,
Barista Ol,
Kahven Gelsin,
Kopi Peyst
markalarının
kurucusu, sahibi ve
yöneticisiyim. Ayrıca
akademik ve sektörel deneyimlerim
doğrultusunda birçok kuruluşa
danışmanlık hizmeti vermekte, iş
ortaklarımıza girişimci pro elerde
profesyonel destek sağlamaktayım.
Kah e e
nle ine lkemizde
son yılla da
y k a e a
a is a l da u ama a y nelik
ola ak ku ulmuş luşumdan
ize i az ahsede misiniz
a is a l nedi ne suna
Barista Ol, kahvenin nereden
geldiğinden tarihçesine, türlerinden
nasıl işlendiğine, ne şekilde tüketiciyle
buluşabileceğinden hangi biçimlerde
servis edilebileceğine kadar, kahve
hakkında teorik ve uygulamalı ciddi
bir eğitimi kapsamlı şekilde öğrenmek
ve kısacası kahveye hükmetmek
isteyenler i buluşturan, eğitimdanışmanlık-tedarik platformudur.
Barista Ol, Türkiye’nin en kapsamlı
eğitim merkezlerinden biri olarak,
sunduğu kahve ve profesyonel
baristalık eğitimleriyle, dünyanın her
yerinde yapabilecekleri bir meslekleri
olmasını isteyenler için tasarlanmış,
yenilikçi, dinamik ve uluslararası
standartlarda bir kuruluştur.

SA İ İ -

a is a l da ye alan
e i imle nele di
Barista Ol’da yer alan eğitimler, amaca
göre sınıflandırılmış eğitimlerdir.
Üç tip eğitim sunmaktayız. Eğitim
1, Kahveye Giriş adı altında,
yeni başlayanlar ve ev kullanıcıları
için tasarlanmıştır. Eğitim
2, Kurumsal Firma
ve Etkinlik
Eğitimleri olarak
planlanmıştır.
Eğitim 3 ise
Profesyonel
Barista
Eğitimleri
olarak Barista
Seviye 1, Barista
Seviye 2, Full
Barista Eğitimi
şeklinde aşamalı
programlar sunmakta,
profesyonel iş yaşamına
nitelikli barista kazandırmayı
hedeflemektedir.
i imle konusunda uzman
e e
eli a is a kad osu
ile e iliyo yanı sı a e i im
son asında ka ılım ıla ile iş
o aklı ınızın oldu u kah e
d kkanla ında s a yapma hakkı
da sa lanıyo
u sis emden
ahsede misiniz
i im ile
sal e i im almakla kalmıyo
nen o ki
erdiğimiz eğitimlerin güvencesi
ile çıktığımız bu yolda, her
zaman eğitimlerimizi alan kahve
severlerimizin arkasındayız. em
sektördeki iş ortaklarımızla sürekli
olarak geliştirdiğimiz pro elerle
bağlantılı, hem de bağımsız
işletmelerde, Barista Ol olarak bu
alanda iş yaşamına devam etmek
isteyen katılımcılarımızı, sadece
Türkiye’de değil, aynı zamanda
istekleri doğrultusunda yurtdışındaki
paydaşlarımızla da buluşturuyoruz.
Örneğin Barista Ol eğitimini
tamamlayan katılımcılarımızdan,
Erasmus programı öğrencisi ve
yüksek lisans öğrencisi olarak
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KATILIMCILARIMIZ BU
EĞİTİMLERDEN SONRA
UFUKLARI GENİŞLETİYOR; KAHVENİN SADECE
BİR ÇEKİRDEK OLMADIĞINI DÜNYA’YA HÜKMEDEN BİR ÜRÜN OLDUĞUNU VE BU ALANDA
ALINACAK UZMANLIĞIN
ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORLAR.
yurtdışına gidip öğrenciliğinin
yanında baristalık yaparak gelir
elde eden ve eğitimine katkı saylayan
katılımcılarımızın sayısı giderek
artmakta. Dünya turu yapan,
gittiği yerlerde bir süre kalan ve
baristalık yaparak geçimini sağlayan
katılımcılarımız da mevcut. Bunun
yanında hem Türkiye’de hem de
yurtdışında hobiyle başlayan kahve
tutkusunu profesyonel yaşama
taşıyarak profesyonel baristalık yapan,
farklı kahve konseptleriyle kendi
işletmesini açan girişimcilerimizin de
sayısı oldukça fazla.
Ku s son ası i se ifika
e iliyo mu
u se ifika ile
nele yapıla ili
Kurs sonrası, katılımcılarımızın
seçtiği programa göre sertifika alma
olanağı var. Programın niteliğine göre
Barista Ol ve ayrıca İstanbul Bilgi
Üniversitesi tarafından onaylı eğitim
sertifikalarımız mevcut.

- SÖYLEŞİ
i imle inize kimle ka ıla ili
Eğitimlerimiz 7’den 70’e tüm kahve
severleri kapsamaktadır. Eğitim 1,
Eğitim 2, Eğitim 3 programlarımız,
18 yaş ve üstü katılımcılarımıza
yönelik olmakla birlikte, çocuklara
yönelik workshop niteliğindeki
etkinlik programlarımız da tasarımını
tamamlamak üzere olduğumuz
çalışmalar arasındadır. Kısa bir süre
içinde, küçük dostlarımızla da kahveyi
buluşturmayı planlamaktayız.
i imin i e i inden ahsede ek
olu sak ele i kapsa e i im
s e i
undu unuz e i imle
nele di
Katılımcılarımızın tercih ettikleri
eğitim kategorisiyle ilişkili olarak,
kahve hakkında bilinmeyen birçok
bilgiden başlayarak pratikte
kullanacakları işletmecilikten
müşteri ilişkilerine, farklı
konseptlerdeki kahve hazırlama ve
sunum tekniklerinden yurt içinde
ve yurtdışında Barista Ol olarak
profesyonel kariyerlerine nasıl devam
edebileceklerine kadar geniş yelpazede
ve en önemlisi işlevsel bir içerik
sunuyoruz.
Kah eyi i i e ek ola ak de il
meslek konusu ola ak
enle
e u konuda uzmanlık almak
is eyenle i in de
ofesyonel

SA İ İ -

a is a
i imle i niz me u
unla a de ine ek olu sak al
ho i de il meslek edinmek
i in de size aş u uyo la
e i i i zemin
sa lıyo sunuz
Bugün Barista Ol’ dan eğitim
alıp İsviçre, ingiltere, Almanya
ve Amerika’da çalışan hatta
referans mektuplarımızla
çalışma izni alan arkadaşlarımız
var. Sık sık yurt dışına çıkarak
kahve sektörüyle ilgili son
gelişmeleri uluslararası düzeyde
takip ettiğimiz için bizlerden
eğitim alan öğrencilerimize bunun
Dünya’nın her yerinde kendilerine çok
farklı avanta lar sağlayacak presti li
bir meslek olduğunu gösterme ve
yenilikleri onlarla paylaşma fırsatımız
oluyor. Öğrenciler ya da iş arayanlar
artık, yalnızca üniversiteden mezun
oldukları bölüm alanında işler yapmak
zorunda değil; dikey alanlarla da
yeteneklerini geliştirebilir ve bunları
pratikte sergileyebilirler. Barista Ol
eğitimlerine katılan mühendisler,
öğretmenler ve doktorlar var. Bu
eğitimlerden sonra ufukları genişliyor
kahvenin sadece bir çekirdek
olmadığını Dünya’ya hükmeden bir
ürün olduğunu ve bu alanda alınacak
uzmanlığın çok değerli olduğunu
görüyorlar.
s an ul il i ni e si esi
ile yolla ınız nasıl kesiş i u ada
ne i i faaliye le iniz oluyo
Ka ılım ıla ı nele ekliyo
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
kurumsallığını ve kurumsal
anlaşmalardaki disiplinini görerek
eğitim alanında da işbirliği
istediğimizi dile getirdik ve anlaştık.
Üniversite içinde pek bir faaliyetimiz
olmadı ama yakın zamanda daha
aktif olacağımızı düşünüyorum.
Katılımcılarımızı bilmedikleri,
devamlı şaşıracakları ve keyif
alacakları bir eğitim ve sonrasında her
adımlarını izleyen onları destekleyen
ve yön veren bir kuruluş bekliyor.
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on
ola ak
eklemek is edikle iniz
İlk eğitimimizden bu yana iki
buçuk yıl geçti. Bu süreçte
muhteşem insanlarla tanıştık ve
onların hayallerini gerçekleştiren
bir kuruluş olduk. Bugün Dünya’nın
çeşitli yerlerinde sonuna kadar
açık kapılarımız bizim en büyük
referanslarımızdır. Kahve dükkanı
sahipleri ya da bir kahve girişiminde
bulunmak isteyenlere ise, kahve
makinelerinin markasından ve
fiyatından, dükkanın lokasyonundan
ziyade eğitimli Baristaların daha
önemli olduğunu belirtmek istiyorum.
Bir otobüs yeni olabilir, pahalı olabilir,
presti li bir markanın ürünü olabilir,
muhteşem teknolo ilerle donatılmış
olabilir ama profesyonel eğitimli bir
şöförü olmazsa ne yaparsanız yapın
ilk vira da kaza yapacaktır. Eğitim
almak isteyen ya da düşünen adaylara,
zaman kaybetmeden bir an önce bu
eğitimi presti li kurumlardan almaları
gerektiğini ve akıp giden zaman içinde
yaşadıkları hiç bir anın bir daha geri
gelmeyeceğini hatırlatarak düşlerini
bir an önce gerçekleştirmeye
başlamak için gerekli adımı
atmaları gerektiğini belirtir,
İstanbul Bilgi Üniversitesi
itae ekibine bu titiz çalışması
için teşekkür ederim.

- SÖYLEŞİ SEMA BOZKIR -

OKUL İÇİN DEĞİL YAŞAM
İÇİN ÖĞRENMENİN GÜZEL
BİR ÖRNEĞİ: GÖREVLİ
ÖĞRENCİ PROGRAMI

revli ğrenci rogramı, İ İ’nin lisans ve nlisans
programları ğrencilerini kapsayan, kampüs içinde yarı
zamanlı çalışma olanağı sunan bir destek programı.
ğrenciler, iş hayatına atılmadan nce revli ğrenci
rogramı sayesinde edindikleri deneyimlerle kariyer
basamaklarını daha emin adımlarla tırmanıyorlar.
Görevli öğrenciler ile yaptığımız
söyleşileri ilerleyen sayfalarımızda
bulabilirsiniz. Ancak öncesinde
Görevli Öğrenci Programı sorumlusu
Sema Bozkır’a uzattık kalemimizi.
Sema anım ile programın detaylarını
ve öğrencilere kattığı faydaları
konuştuk.
e li
en i
o amı ile
il ili kısa i il i ile aşlayalım
edi u p o am
Görevli Öğrenci Programı Bİ Gİ’nin
isans ve Önlisans programları

öğrencilerini kapsayan kampüs
içinde yarı zamanlı çalışma olanağı
sunan bir destek programıdır.
Öğrencilerin bir yandan eğitimini
sürdürürken bir yandan da üniversite
içindeki çalışma ortamında iş
deneyimi kazanmasını sağlar. Bİ Gİ,
kampüslerde yarı zamanlı çalışma
konusunda öncü üniversitelerdendir.
1996 yılında kurulduğundan beri
Görevli Öğrenci Programı vardır
ve pek çok alanda öğrencileri
ile ortaklaşma ve birlikte olma
yaklaşımını benimsemiştir.

e li
en i olmak i in nele
yapmak e eki
er akademik yılın başında ve kadro
açıldıkça ara dönemlerde verdiğimiz
ilanlarda, öğrenci desteği alan idari,
akademik birimler ve araştırma
merkezlerinin iş tanımları ve istenilen
özellikleri ilan edilir. Bİ Gİ’nin
lisans ve önlisans eğitimime başlamış
olmak, yeterli not ortalamasına sahip
olmak gibi kriterlere uyan öğrenciler,
ilandaki bilgiler rehberliğinde başvuru
yaparlar. Bu başvuru formlarında
çalışmak istedikleri birimleri
belirtirler ve ilk tercihleri önce olmak
üzere değerlendirmeye alınıp, mülakat
sonrası işe girişleri belirlenir. Olumlu
sonuç alındığında, banka ve SGK
işlemleri aşamasına geçilir.
u p o amın
en ile e
ka kıla ı nele di
Görevli Öğrenci Programı ‘Okul
İçin Değil Yaşam için Öğrenme’
mottosuna en güzel örnektir.
Bu program, öğrencilerin
derslerinden arta kalan zamanlarını
değerlendirmelerini, kişisel bilgi ve
becerilerini geliştirmelerini, üniversite
içindeki işleyiş ile hayata daha fazla
entegre olmalarını ve iş deneyimi
kazanmalarını sağlar. Üniversiteye
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- SÖYLEŞİ SEMA BOZKIR aidiyetlerinin kuvvetlendirmesiyle
derslerdeki başarılarının artmasında
da katkıda bulunur. Ek olarak
çalışmalarının karşılığı maddi olarak;
yemek ve ücret desteği katkısı da
sağlar.
en inin okul haya ına
e
nasıl adap e ediliyo de s
saa le i nasıl aya lanıyo
Öğrenciler başvuru yaparken
formlarda bulunan çizelgeye
çalışabilecekleri bütün saatleri
işaretlerler, başvuru yaptığı birim
değerlendirme sırasında bu çizelgeyi
göz önüne alır. Olumlu sonuç oluşması
halinde birimin iş akışına paralel
öğrencilerin çalışabilecekleri saatlere
göre haftalık bir çalışma programı
oluşturulur. Görevli öğrencilere,
sınav haftaları ve sınavlara çalışmak
istedikleri günlerde çalıştıkları birimle
mutabakat halinde çalışma programı
yazılmaz.

GÖREVLİ ÖĞRENCİ
PROGRAMI ’OKUL İÇİN
DEĞİL YAŞAM İÇİN
ÖĞRENME’ MOTTOSUNA
EN GÜZEL ÖRNEKTİR.
en ile okul
nyesinde
ne ele de
e lendi iliyo
Bi Gİ bünyesinde İdari, Akademik
ve Araştırma Merkezleri olmak
üzere 0 civarında öğrenci desteği
alan birim vardır. İlan zamanlarına
ek olarak Kariyer Merkezi sayfasında
yer alan Görevli Öğrenci Programı
sekmesinde iş tanımları bütün
yıl boyunca yer alır.
Öğrencilerimiz başvuru
yapmadılarsa kadro açılması
halinde değerlendirilmek üzere
bu bilgiler rehberliğinde başvuru
yapmaya devam
edebilirler.

VITA E

- 19 -

O CA K -ŞUB AT-M A R T 2 0 1 8

- SÖYLEŞİ

İ AR

R-

ANA AR KELİME:
ARKLI BAKIŞ
AÇI I EDİNME
H a n g i b ir im in g ö r e v li
en isisin
Pazarlama Ofisi Basılı Malzeme’nin
görevli öğrencisiyim. Bİ Gİ’nin
katalog, broşür, dış-iç mekan
uygulamaları ve diğer bütün
ürünlerinin baskısının kontrolünü
yapıyorum. Aynı zamanda
sertifikaların içeriklerinin ve
düzenlerinin kontrolünü sağlıyorum.
Pazarlama Ofisi’nin kontrol
mekanizmasıyım diyebiliriz aslında.
aklaşık yıldı
e li
en i ola ak
alışıyo sun asıl
eliş i u fiki
Üniversiteye
başladığım ilk
yıl, okuldaki
faaliyetlere
katkıda

etül edikardeşler, İşletme b lümü . sınıf
ğrencisi. ynı zamanda reklamcılık yan dalı
yapıyor. etül’e g re g revli ğrenci olmak,
okulun y netim mutfağında işlerin nasıl yürüdüğü
konusunda merakını gideren nemli bir fakt r.
etül ile g revli ğrenciliği konuştuk.

bulunabilme, bu büyük ve önemli
kurumda işlerin nasıl yürüdüğü
konusunda içeriden bir bakış açısı
edinebilme fikri bana cazip geldi.
Sonraları bu fikrim daha spesifik hale
geldi ve bakış açısı edinme’’ isteğimi
halen eğitim gördüğüm işletme
alanında reklamla ilişkili bir hale
getirmek istedim. Bu çerçevede okulda
açılan ilanları ve boş pozisyonları
takibe başladım. u anda görevli
olduğum Pazarlama
ofisi’nde yer olduğunu
görünce de müracaat
edip şansımı
denemek istedim.
3 yıldır da
görevime devam
etmekteyim.

GÖREVLİ
ÖĞRENCİ OLMAK,
OKULUN YÖNETİM
MUTFAĞINDA İŞLERİN
NASIL YÜRÜDÜĞÜ
KONUSUNDA
MERAKIMI
GİDERİYOR.
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eki sana en
y k
ka kıla ını so sak
Görevli öğrenci olmak, okulun
yönetim mutfağında işlerin nasıl
yürüdüğü konusunda merakımı
gideriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi
gibi büyük bir kurumda, öğrenci
arkadaşlarımın ve eğitmenlerin
sadece eğitime odaklanabilmeleri
için 7 24 çaba gösteren bir idari
kadronun pişirdiği çorbada benim de
tuzum olması bana sonsuz
mutluluk veriyor.
u yo un empoda i yandan da
e i imin de am ediyo
asıl ku uyo sun u den eyi
Öğrenimimin aksamaması için
görevlerimi ve derslerimi ayrı
günlerde topladım. Çalıştığım
ofisteki büyüklerim de bana bu
konuda yardımcı oldular. İlk 2 yıl
haftada 10 saat çalışırken bu yıl
derslerimin biraz daha ağırlaşmasıyla
bu saati yarıya düşürdük. Yaptığım işi
çok sevdiğim için ne zaman ihtiyaçları
olsa yardım etmeye devam ediyorum.
Burada çok şey öğreniyorum. Ekip
arkadaşlarım bana bildikleri konuları
öğretmek için ellerinden geleni
yapıyorlar. Ekibi çok seviyorum.

C

M

Y
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MY

CY
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K

- SÖYLEŞİ EREN ERKOÇLAR -

OKULDA ÖĞRENDİKLERİNİ
GÖREVLİ ÖĞRENCİLİK
DENEYİMİ İLE PERÇİNLİYOR
ren rkoçlar luslarasası İlişkiler son sınıf
ğrencisi. anıtım departmanından, etkinlikler
birimine kadar pek çok b lümde g rev aldı. ren
ile g revli ğrencilik üzerine konuştuk…
diyebilirim. Biraz araştırma yaptıktan
sonra bu işin tam bana göre olduğunu
anladım ve başvurumu yaptım.
e li
en i ola ak
ne ede alışıyo sun
e e
so umlulukla ın nele
Biraz karışık olmakla birlikte yazları
tanıtım departmanında kışları ise
etkinlikler biriminde çalışıyorum.
Etkinliklerden bahsetmek gerekirse
biz birim olarak yıl boyunca
kampüslerde düzenlenmiş olan
etkinliklerin raporlanması,
dağıtımının yapılıp gerekli idari
birimlerin konudan bilgisinin
olmasını sağlıyoruz. Birimin
görevinden bahsetmemin
sebebi ise etkinlikler
biriminde çalışan
öğrenciler sadece
fotokopi çekmek
ve getir götür
işlerinden
sorumlu değiliz.
Operasyonlarda
aktif olarak
görev alarak
işlerin nasıl
yürüdüğünü açık bir
şekilde görme fırsatına
sahip olabiliyoruz.

ana ne i i ka kıla ı oluyo
En önemlisi benim için Bİ Gİ’nin
tüm operasyonlarında bu işlerin
arkasında olan kişileri tanımak,
onlardan yeni şeyler öğrenebilmek
benim için çok önemli bir yer kaplıyor.
Bu iş sayesinde Bİ Gİ’nin bir aile
olduğunu ve benim de bu ailenin
içinde bir yere sahip olduğum
duygusu gelişti. Artık kampüste
gördüğüm tüm idari personeli
tanıma fırsatına sahip oldum ve
belki de gerçek iş hayatında karşıma
çıkabilecek sorunlara karşı
neler yapabileceğimi
burada öğreniyorum.
Son olarak elbette
her işte olduğu
gibi bu iş
tecrübesi
sayesinde
kendi paramı
kazanma
fırsatına sahip
olmakla birlikte
Bİ Gİ’de sigortalı
çalışan, maaş hesabı
olan birisi oluyorsunuz.

BU İŞ
SAYESİNDE
BİLGİ’NİN BİR AİLE
OLDUĞUNU VE BENİM
DE BU AİLENİN İÇİNDE
BİR YERE SAHİP
OLDUĞUM DUYGUSU
GELİŞTİ.

e li
en i olma
fik i nasıl eliş i
Bİ Gİ’ye girmeden önce Yaz Tanıtım
Günleri’nde gördüğüm Görevli
Öğrenciler bana bu fikri aşıladı

e li
en isin ama aynı
zamanda okuyo sun
u ikisini nasıl i planlama ile
i lik e y
yo sun
Bizlerde çalışma saatleri bulunuyor
ve o saatleri programlarımıza göre
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yapıyoruz. Ofis işlerimizi ders
aralarında yapıyor, operasyonlarda
ise eğer dersimiz bulunuyorsa diğer
Görevli Öğrenci arkadaşlarımızdan
destek alıyoruz. Bu şekilde hem iş
hem de okulu bir arada götürmek çok
kolay bir hale geliyor. Bunun için bir
program yapmak yeterli, iş programı
ile okul programını uydurduğun
zaman bir problem kalmıyor.

- SÖYLEŞİ ESRA TOPÇU -

GÖREVLİ ÖĞRENCİLİK
İLE İŞ AYA INA EMİN
ADIMLAR İLE İLERLİYOR

sra opçu, İ İ’nin g revli ğrencilerinden.
yılında okulu kazanıyor ve ardından
yılında
Hukuk akültesi’nde çift anadal yapmaya başlıyor. sra
ile g revli ğrenci olarak yaşadığı deneyimlerini ve bu
deneyim ile hayatına kazandırdığı artıları konuştuk.

e li
en i ola ak
ne ede alışıyo sun
e e
so umlulukla ın nele
san alistanbul Kampüsü Öğrenci
İşleri’nde deskde çalışıyorum. İlk
etapta gelen öğrenci veya velilerin
sordukları soruya göre ilgilisine
yönlendiriyoruz. Bunun dışında ilk
elden bizim başlattığımız işlemler
de olabiliyor. Kayıt sildirme,
dondurma ve çift anadal başvuruları
gibi birtakım işlemleri matbu form
üzerinden başlatıyoruz. Kayıttan
diplomaya kadar bir öğrencinin
bütün akademik süreçler
hakkında temel bir
bilgiye sahip olmamız
gerekiyor ki onları
yönlendirelim. Ayrıca
zamanla kendi
tecrübelerimizden
tavsiyeler de
veriyoruz. Çünkü
yönetmeliklerle
şekillenen idari işler için
kolay kolay bir öğrenci o
yönetmeliği açıp okumuyor.
İşte biz de onların okumalarına gerek
kalmadan sorunlarına göre çözüm
üretmeye, yönlendirmeye çalışıyoruz.
e li
en i olma
fik i nasıl eliş i
Reklamcılık bölümü 4 yıl boyunca
standart bir öğrenciye göre inanılmaz

rahat ve boş vakit bırakan bir program
sunuyor. Özellikle ilk yıl haftanın 2
ya da 3 günü okula gelecek şekilde
hazırlayabiliyorsunuz programınızı.
İşte bu boşluk birtakım arayışlara
itiyor insanı. Okulun sosyal
çevresine dahil kalarak iş hayatına
dair bir tecrübe edinmek adına
görevli öğrenci programı güzel bir
fırsattı benim için. Elbette kendi
alanımla ilgili bir yerde görev almak
ilk tercihim olsa da daha 1. veya 2.
sınıftaki bir reklamcılık öğrencisini
hiçbir reklam a ansı
sta yer olarak dahi
kabul etmiyordu.
Ben de santral
öğrenci işlerini
birimini
tercih ettim.
İyi ki burada
bulunmuşum
diyorum.
Yoksa çift
anadal gibi zorlu
bir idari sürecin
üstesinden çok zor
gelirdim diyorum. Çünkü burası
çok iyi bir tecrübe kazandırdı. Bu
süreçte bana çok fazla avanta ı oldu.
Sonuçta bir akademik takvim var. er
istediğimizin bir talep süresi var. er
karar kimin takdirinde bunları bilmek
çok yararlı oldu. Ayrıca bir sorumluluk
bilinci de kattığını düşünüyorum.
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ÖNEMLİ OLAN
SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDE
OLMAK. BUNU TAVIRLARINIZA YANSITINCA
KENDİLİĞİNDEN BİR
GÜVEN OLUŞUYOR ARAMIZDA SORUMLULARIMIZLA.
e li
en isin ama
aynı zamanda okuyo sun
u ikisini nasıl i planlama ile
i lik e y
yo sun
Bu konuda Dilara hanım’a teşekkür
etmezsem olmaz. Kaldı ki programı
en yoğun olan görevli öğrencilerden
biri olmama rağmen şu an en
uzun süre orada çalışmaya devam
eden öğrenci olabilirim. Bu da
sorumlularımızın bizi öncelikli olan
Bİ Gİ öğrencisi olarak görmelerinden
kaynaklanıyor bence. Karşılıklı iyi
niyetle gayet rahat bir program
oluşturulabiliyor. Önemli olan
sorumluluklarımızın bilincinde
olmak. Bunu tavırlarınıza yansıtınca
kendiliğinden bir güven oluşuyor
aramızda sorumlularımızla.

dMags uygulaması ile akıllı telefon
ve tabletlerinizde!

- SÖYLEŞİ ABDULLAH KORKMAZ-

GÖREVLİ ÖĞRENCİLİK
İLE BAŞLADI BAŞARI
BA AMAKLARINI
IZLA IRMANDI
bdullah Korkmaz
luslararası
İlişkiler burslu
konomi min r
lümü mezunlarından. Korkmaz’ın
hikayesi İ İ’yi burslu olarak
kazanması ile başlıyor.
Anadolu’dan gelen, büyükşehirde
yaşamını idame ettirmeye çalışan,
aylık burs almasına rağmen yine de
ailesine yük olmak istemeyen bir
öğrenciydi. Görevli öğrenci olarak
çeşitli görevlerde yer aldı. İşini o kadar
severek ve önemseyerek yaptı ki onun
için önemli olan bir geceye katılmak
yerine çalışmayı tercih etti. er zaman
görev ve sorumluluklarının bilincinde
olarak iş hayatına atıldı ve belki
de sıfırdan bu noktalara yükseldi.
Abdullah Korkmaz ile okul yaşantısını
konuştuk. Kendi kaleminden satıları
paylaşıyoruz
H ik a y e n iz d e n b ir a z
b a h s e d e r m is in iz ?
2002 mezunuyum. luslararası
ilişkiler burslu - Ekonomi
minor mezunuyum. Ben ve
benim gibi genellikle burslu
öğrenciler Anadolu’dan geldiğimiz
için büyükşehirde yaşamı idame
edebilmek ve özel bir üniversitede
yaşamı devam ettirmek kolay değildi;
üniversiteden de aylık bir kazanç burs
almamıza rağmen bizler istiyorduk
ki ailelerimize yük olmadan kendi
ayaklarımız üzerinde durabilelim. İlk
hazırlık yılında bundan başlangıçta

haberimiz
olmadı ve
bizim için
zor bir
yıl idi ancak sonraki yıl için bazı
arkadaşlardan konuyu öğrendik ve
bizlerde bu şekilde çalışmaya karar
verdik. Anekdot olarak belirtebilirim
ki görev aldığım ilk akşam kuzenimin
nişanına da davet edilmiştim fakat
benim için bu çalışma o kadar önemli
idi ki kuzenimden izin alarak çalışmayı
tercih etmiştim.
izim i in e ek en ok de e li
e anlamlı idi u sayede okul
i inde kendimizi daha
l
e
huzu lu hissediyo duk
Bir öğrencinin en büyük maliyeti
eğer ailesi ile kalmıyor ve bizler gibi
yurtta kalıyorsa yemek maliyeti idi.
Okuldaki kantin fiyatlarını da dikkate
aldığımızda bizim için ne kadar zor
olduğu ve bu çalışma programları
sayesinde de bu ihtiyacımızı kolaylıkla
karşılayabiliyorduk ve bizim için
büyük bir sorun ortadan kalkmış
oluyordu. Başlangıçta bu sebeplerle
tercih etmemize rağmen zaman içinde
bu çalışmanın bizlere bir deneyim ve
disiplin de kazanmış olduğunu gördük.
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Görev saatlerimizde orada olmamızı
ve tüm programlarımızı ona göre
yapmamızı sağlıyordu; ikili ilişkilerin
gelişmesini sağlıyor, sorumluluk alma
ve gereğini yerine getirme ve bunun
sağladığı güven çok önemli bu sayede
ilerde iş hayatında yaşayabileceğiniz
ilk deneyimleri burada yapmış
oluyorsunuz.
e ede
e li
en iydiniz
Ben bilgisayar laboratuvarlarında
görev aldım; burada giriş çıkışları
kontrol ediyor ve oluşacak sorunlarda
yetkilileri bilgilendiriyorduk;
bu çalışmalar belli zamanlarda
bizlere sorumluluk ve zaman
ayırmak gerektiğinden sıkıcı
gelmesine ve öğrenci için sadece o
an için aldığınız maddi kazançlarını
dikkate alıyor olmanıza rağmen
gerçek faydalarını ileri ki zamanlarda
daha fazla görüyorsunuz. Okulda
bu programlar vardı ve en azından
buralarda çalışma imkanı elde ettik;
bu sayede İstanbul Bilgi Üniversitesi
yöneticilerine ve emeği geçenlere

- SÖYLEŞİ ABDULLAH KORKMAZteşekkür ediyorum. Bu programa
başlamadan önce dışarda da birkaç
teşebbüsüm olmuştu fakat dışarda
şartlar daha zor ve her ikisini
götürmek çok zor olmaktaydı ve
bundan dolayı vazgeçmiştim.
kul i inde olması ize
y k
i des ek i
Öğrenci olduğunuzda sadece
dersler ve eğlence düşünüyor insan;
çalışmaktan hep uzak kalmak
istiyor ancak böyle olunca
da okul bittiğinde
ne yapacağınızı
bilemiyorsunuz
çünkü iş
dünyasının
birinci
önceliği
yetişmiş
insan gücü
ve otomatik
olarak
sisteme
adapte
olacak bireyler
istiyor. Buna
hazır değilseniz iş
bulabilirsiniz ancak ya
istediğiniz şartlarda olmaz ya da size
uygun değildir. Okul bittikten sonra
iş başvurularında her zaman tecrübe
sorulmakta eğitilmek üzere alan

kurumsal işletmeler hariç ve bunlarda
zaten azınlıkta ve eğer hiç çalışmanız
olmamış ise tercih edilmemektesiniz;
bunu önlemek için tüm öğrencilerin
mutlaka ve mutlaka iş hayatının
bir yerlerinde olmalılar öğrencilik
yıllarında. Bunu yapanlar her zaman
bir adım önde başlayacaklardır.
en ile e u yolun
zo lukla ından e miş i i
ola ak en
y k a siyeniz
ne olu du
Tüm öğrenci
arkadaşlar
unutmasınlar
ki öğrencilik
bireysel bir
iş ve sadece
kendi
yaptığından
sorumludur
dersine
çalışırsa
iyi not alır,
çalışmaz
ise düşük not
alır ve her iki
durumda da bunun
sorumlusu kendisidir
ancak iş dünyasında sadece kendi
yaptıkları yeterli olmayacaktır.
Kolektif bir çalışma halkası içine
girmekte ve bu halkada eğer herhangi

ÜNİVERSİTELERİ
ÜNIVERSİTE YAPAN
MEZUN VERDİĞİ
ÖĞRENCİLERİNİN
YAŞAMDA ELDE ETTİKLERİ
BAŞARILARDIR VE BU
BAŞARIYI SAĞLAYAN
DA BİZLER VE SİZLER
OLACAKSINIZ
UNUTMAYINIZ
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bir zincirde sorun olur ise bu mutlaka
sizi de etkilemekte ve bunun içinde
bireysel değil kolektif çalışmayı
başarabilmeleri gerekmektedir.
Ben kendi üzerime düşeni yaptım
kalanı beni ilgilendirmez değil,
etrafını, mesai arkadaşlarını ya da
tedarikçisini ya da müşterisini her
daim takip etmek, kontrol etmek
ve desteklemek durumundadır. İş
dünyasında aldığınız pozisyon ne
olursa olsun diğerleri ile iletişim ve
etkileşim içindedir ve sadece sizin
yaptığınız değil karşınızdakinin ne
yaptığı da sizleri ilgilendirmektedir.
İnsanlığın zamanı kısıtlı ve hızlı geçen
bir ömür içinde çok şeyler yapmak
isteyen biz insanoğlu, her anını çok
iyi değerlendirip kendini yetiştirmeli
ve geliştirmelidir. Bunun da en güzel
yeri üniversite ve orada geçirdiğiniz
zamanıdır. Bu yıllarda kendinizi ne
kadar çok yetiştirip geliştirirseniz ileri
ki yaşamınız o oranda rahat olacaktır.
ayatın her alanında bir şeyler
öğreniyorsunuz fakat mutlaka bir
karşılığı olmaktadır ancak öğrencilik
yıllarında bunlar karşılıksız olarak
sizlere sunulmaktadır. Üniversiteleri
üniversite yapan mezun verdiği
öğrencilerinin yaşamda elde ettikleri
başarılardır ve bu başarıyı sağlayan
da bizler ve sizler olacaksınız
unutmayınız

- SÖYLEŞİ AHMET DENKER -

M. Silver ve A. Denker
Bel Tapınağı’nın 3B
rekonstrüksiyonu
üzerinde çalışırlarken

PALMYRA NIN YENİDEN KEŞ EDİLİŞİ VE B ANAL
GERÇEKLİK YÖN EMLERİYLE YENİDEN CANLANMA I
ühendislik ve Doğa ilimleri akültesi Dekan Vekili ve lektrik lektronik ühendisliği
lümü ğretim yesi hmet Denker’in arkeolo i alanından iki yazar ile ortak kaleme
aldığı kitabı yayınlandı. hmet Denker ile kitabı üzerine bir s yleşi gerçekleştirdik.
Bİ Gİ’ye 2010 yılında Mühendislik
Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte
başladı. Fakültenin ilk öğretim
görevlilerinden de biri aynı zamanda.
Akademik kariyer basamaklarına
Boğaziçi Üniversitesi’nde aldığı eğitim
ile başladı ve ardından İngiltere’de
Susse Üniversitesi’nde yüksek lisans
ve doktora derecelerini tamamladı.
Prof. Dr. Ahmet Denker, yakın bir
zaman önce çıkardığı kitabı Reviving
Palmyra in Multiple Dimensions
Images, Ruins, and Cultural Memory
ile konuk oluyor dergimize. Kendisi
ile yeni çıkan kitabı üzerine keyifli ve
dopdolu bir söyleşi gerçekleştirdik.
izi i az anıya ili miyiz
Kendimi tanıtmaya bugünden
başlayayım, halihazırda Mühendislik

ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan
ekili ve Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi olarak üniversitemizde görev
yapıyorum. Bİ Gİ’ye 2010 yılında
Mühendislik Fakültesi’nin kuruluşuyla
birlikte, bu fakültenin ilk hocalarından
birisi olarak katıldım. Daha önce
Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi
Üniversitesi’nde görev yaptım.
Akademik kariyerin basamaklarını
da Boğaziçi Üniversitesi’nde
tırmandım. ise öğrenimimi Robert
Kole ’de, isans eğitimimi Boğaziçi
Üniversitesi’nde gördüm. Y. isans ve
doktora derecelerimi ise İngiltere’de
Susse Üniversitesi’nden aldım.
n elikle yeni ki a ınızı e ik
ede iz e i in
almy a in
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ul iple imensions ma es
uins and ul u al emo y
asıl i p o eydi ki ap ne zaman
ka a e diniz e aşladınız
İnanıyorum ki, bu kitap mühendislerle
arkeologların bir araya gelip birlikte
gerçekleştirdikleri bir pro enin
ürünü olması açısından son derece
önemli ve öncü bir yere sahip olacak.
Teknolo ideki gelişmelerin bir
sonucu da, kaybetmiş olduğumuz
arkeolo ik eserleri, bize ‘ hayalet
görüntüleri’ ghost images halinde
geri getirebilme olanağını sunmuş
olmasıdır. ‘hayalet görüntüler’ bütün
kültürlerde ayrı ve özel bir yere
sahiptir, geçmişte kaybettiklerimizin
zaman içinde yolculuk yaparak bize
göründükleri hissini yaşamamıza
neden olurlar. 3B Üç Boyutlu

- SÖYLEŞİ AHMET DENKER görselleştirme , sanal gerçeklik
teknolo ileri bugün kaybettiğimiz
arkeolo ik zenginliklerin günümüzde
görülüp, deneyimlenmesi için
önemli fırsatlar sunmaktadırlar.
Geçtiğimiz on yıldır bu konu üzerinde
çalışmaktayım. 200 senesinde bütün
dünyayı önemli bir kültürel mirasdan
mahrum eden son derece tra ik
olaylar yaşandı Dünyanın, Pompeii
ve Efes kadar önemli bir diğer antik
kenti Pamyra, Suriye’de yaşanmakta
olan iç savaşın kurbanları arasında
yer aldı. Doğu Roma’nın en görkemli
şehirlerinden birisi olan Palmyra,
doğu ve batı mimarisini harmanlayan
anıtsal yapılarıyla medeniyetler
ittifakının somutlaştığı bir kültür
hazinesiydi ve NESCO tarafından
dünya kültür mirası listesine alınmıştı.
Palmyra, yok olduğunda, NESCO bir
çağrı yayınladı ve yaşadığımız kaybın
hafifletilmesinin tek yolunun onun
hafızalardan silinmemesini sağlamak
olduğunu duyurdu. Bu amaçla,
kentin di ital rekonstrüksiyonunun
yapılması için 3B görselleştirme
alanında çalışanlarla arkeologlar
işbirliğine çağrılmaktaydı. Ben, o
sırada bir zamanlar Efes’de bulunan
ve antik dünyanın 7 harikası arasında
yer alan Artemis Tapınağı’nın
3B rekonstrüksiyonu üzerinde
çalışıyordum. O çalışmalarıma
ara verip, NESCO’nun çağrısına
uyarak Palmyra’ya odaklandım.
Öğrencilerimle birlikte yaptığım 3B
model, o yaz İspanya’da düzenlenen

kongrede en iyi bildiri best paper
ödülüne layık görüldü. Kitap pro esi
de bu ödülle birlikte başladı.
Ki ap aynı zamanda iki yaza ile
o ak i alışmanın
n
asıl
i a aya eldiniz
Diğer yazarlar, Finli Minna Silver ve
İtalyan Gabriele Fangi ile bir araya
gelmemiz İspanya’nın alencia
kentindeki bu kongre sayesinde oldu,
birbirimizden yaptıklarından böylece
haberdar olduk ve bunları bir kitapta
bir araya getirmeye karar verdik.
Ben Palmyra’yı hiç görmemiştim,
gerek Minna gerekse Gabriele ise
uzun süreler Suriye’de araştırmalar
yapmışlar ve Palmyra’yı defalarca
ziyaret etmişlerdi. Ellerinde çok kıymetli
bir fotoğraf koleksiyonu vardı. Benim
eksikliğimi onlar tamamladılar, onların
katkıları ile model detaylarındaki
hatalar tek tek ayıklandı.
e i in
almy a in ul iple
imensions ma es uins and
ul u al emo y de okuyu uyu
nele ekle
Palmyra, Efes ve Pompeii gibi,
arkeologların gün ışığına çıkardığı
en önemli antik şehirlerden birisidir.
Finli Arkeolog Minna Silver ve İtalyan
Arkeolog Gabriele Fangi ile birlikte
yazdığımız ve Britanya’da bulunan
hittles Kitapevi tarafından basılan
bu kitap, Palmyra’nın tarihi ve kültürel
dokusuna genel bir bakışın ardından
onun görsel bir geri çatımını ve

Bel Tapınağı’ nın kitapta yer alan 3B
rekonstrüksiyon resimlerinden biri
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ÖĞRENCİLERİME
MÜHENDİSLERİN
ÜÇ DİLDEN
KONUŞTUKLARINI
SÖYLÜYORUM: BİRİNCİSİ
MATEMATİK, İKİNCİSİ
GRAFİK, ÜÇÜNCÜSÜ
İNGİLİZCE.
sanal olarak yeniden canlandırılışını
sunmaktadır. NESCO’nun Dünya
Kültürel Mirası listesinde yer alan
Palmyra, Suriye çölünde yeralan
büyük bir vahada kurulmuş ve
Roma’yı Doğu’ya bağlayan ‘İpek
Yolu’ üzerinde, Roma Dönemi’nde,
işlek bir karavan istasyonu olarak
zenginleşip gelişmişti. Benzersiz
konumu ve eşsiz güzelliği nedeniyle,
ona ‘Çölün Gelini’, ‘Çölün kraliçesi’
ve ‘Kumların enediği’ gibi isimler
yakıştırılmıştı. Suriye’de yaşanan iç
savaşın beraberinde gelen yıkımdan
Palmyra da payını aldı, yerle yeksan
oldu. Tarihsel ve kültürel açıdan
dünya için taşıdığı önem, yüzlerce
metre uzunluktaki sütunlu caddeleri,
tapınakları, agorası, amfitiyatrosu ile
uzun bir vadiye yayılmış nekropolü
onu bir hedef haline getirmişti. ehrin
bütün abideleri ve müzesi yıkıldı,
sakinlerinin birçoğu katledildi.
Bu yıkımı geçekleştirenlerin
amacı, Palmyra’nın Batı ve Doğu
kültürlerini harmanlayan dünya
mirası kimliğini yok etmek, onu
hafızalardan bütünüyle silmek
ve dünyayı en önemli kültürel
hazinelerinden birisinden yoksun
bırakmaktı. Bununla beraber, modern
teknolo inin sunduğu fotogrametri,
di ital görselleştirme ve 3B modelleme
gibi imkan ve kabiliyetleri kullanarak,
Palmyra’nın parçalanmış arkeolo ik
hazinelerini sanal olarak geri-çatmak
ve böylelikle bu büyük yıkım ve
kültürel kaybın yarattığı travmayı
bir nebze hafifletmek, kentin
hafızalardan silinmesinin önüne
geçebilmek mümkün oldu. Kitapta,

- SÖYLEŞİ AHMET DENKER Palmyra’nın yeniden keşfedilişi ve
tarihi anlatıldıktan sonra, şehir
3B sanal gerçeklik yöntemleri ile,
parçaları birleştirilerek yeniden
kurulmakta ve canlandırılmaktadır.
Okuyucu, bu görkemli şehirde bir
gezintiye çıkarılmakta, onun kökleri,
tarihi ve anıtları hakkında
bilgilendirilmekte, Palmyra’nın
halkı ve Kraliçe Zenobia gibi
efsanevi hükümdarlarıyla
tanıştırılmaktadır. Antik
yazılı kaynaklar, eski
çizimler, eski resimler
ve eski fotoğraflar yeni
ve modern ölçme ve
görselleştirme metodları
ile bir araya getirilerek
Palmyra’nın çok boyutlu
olarak yeniden canlandırılması
sunulmaktadır. Tapınaklar ve
Palmyra’ya haklı ününü kazandıran
sütunlu caddeleri, zafer kapısı,
amfitiyatrosu, agorası vb. hem
201 ’deki yıkımdan önceki haliyle,
hem de Roma dönemindeki görkemli
haliyle sanal modeller biçiminde
sunulmaktadır. Bu özellikleriyle kitap,
okura bir yandan Palmyra’nın tarihine
ve kentin mimarisine görsel bir giriş
için rehberlik sağlarken diğer yandan
yeni teknolo ilerin tümüyle yitirilmiş
kültürel mirasın geri kazanılmasındaki
rolü ve potansiyeli hakkında da yeni
bir kaynak olmaktadır.
Ki ap yazmak sizin i in nasıl i
se
endi en ok ze k aldı ınız ya
da zo landı ınız nok ala nele di
Yazmak akademisyen olmanın
ayrılmaz bir parçasıdır, yaptığımızın
bütün dünyada okurlarla buluşacağını
bilerek, yazmaktan doğal olarak çok
zevk alırız. Ancak yazdığımızın güne
ait olmaktan çok kalıcı bir değer
taşıması, önümüzdeki yıllarda da
kaynak olarak başvurulan ve kıymetini
sürdüren bir kitap olarak kalmasıdır
önemli olan. Bu kitaptaki en önemli
zorluk, onun Suriye’deki savaş
henüz sürerken yazılmış olmasından
kaynaklandı. Palmyra kurtarıldıktan
sonra basıma verilen kitaptaki bazı

bilgiler, Pamyra’nın yeniden düştüğü
ve kentte ayakta kalan son yapıların
da yıkıldığı haberinin gelmesinden

Palmyra’nın Kale’den genel görünüşü
(Batı’dan Doğu’ya bakış)

sonra geçerliliğini kaybetmişti. Bu
beklenmeyen haber, herkes için
olduğu kadar, bizim için de şok
etkisi yaptı; kitap basımdayken,
henüz ayakta olan Amfitiyatro
ve şehrin merkezini simgeleyen
Tetrapylon, kitap daha satışa
çıkmadan, yerle bir edilmişlerdi.
Basımın durdurularak kitabın revize
edilmesi, kitabın piyasaya çıkmasının
aylarca ertelenmesine neden oldu.
Nihayet, kitabın 31 Ocak’ta okurlarla

buluşacağı haberi Amazon ve hittles
yayınevinin sitelerinden duyuruldu.
Neyse ki, geçen süre içinde yayınlanan
Palmyra kitaplarının hiçbirisinde,
yaptığımız modellerden daha kapsamlı
ve dünyaca kabul görmüş Palmyra
rekonstrüksüyonlarının yer
almadığını gördük. Bu nedenle,
kitabımızın piyasaya çıkmasıyla
birlikte önemli bir ihtiyacı
karşılayacağı ve büyük ilgi
göreceğine inanıyoruz.
Ki a ınızın aynı
zamanda inlandiya da
i anı ımı e ekleş i
u anı ımdan
ahsede misiniz
nasıl i deneyimdi
nele yaşadınız nele ile
ka şılaş ınız
Kuruluş amacı, tarihi
anıtlar ve sitlerin korunması ve
değerlendirilmesine yönelik ilkeler
ve strate iler geliştirmek ve bu amaçla
yapılacak araştırmaları desteklemek
olan ICOMOS International
Council on Monuments and
Sites , Türkçe adıyla ‘ luslararası
Anıtlar e Sitler Konseyi’ bu yıl 0.
yıldönümünü kutladı. Bu kutlamalar
çerçevesinde Finlandiya ICOMOS
Konseyi kitabımızın bir tanıtımını da
programına dahil ederek bizlere büyük
bir onur bahşetti. elsinki’de yapılan
açılış oturumunda herbirimiz birer
konuşma yaptık ve büyük bir
Palmyra’nın Bel Tapınağı’ndan genel
görünüşü (Doğu’dan Batı’ya bakış)
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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

- SÖYLEŞİ AHMET DENKER ilgi gördük. Suriye’de yıkılan bir antik
kente karşı Finlandiya’da gösterilen
ilginin büyüklüğü, bu tür kültürel
zenginliklerin belli bölgelere ait
olmayıp evrensel miras olduklarının
vurgulanması açısından çok çarpıcıydı.
Bu toplantı ayrıca üç yazar olarak
tekrar bir araya gelmemize vesile oldu.
kuldan ahsede ek olu sak
ile yolla ınız nasıl kesiş i
eden
diye i so u
y nel sek ilk
mlele iniz nele
olu du
Bu soruya cevabım kısa ve kesin
olacak Neden Bİ Gİ olmasın ki
3 yılı aşkın akademik hayatımda
dünyanın ve ülkemizin en iyi
akademik kurumlarında bulunma
şansım oldu. Bİ Gİ ‘deki hava,
oralardaki atmosfer gibi, buranın bir
bilim yuvası olduğunu soluyorsunuz.
Bİ Gİ’den teklif geldiğinde, yıllar
önce avelsan’dan geldiği zaman
olduğu gibi iki kere düşünmeden
‘evet’ demiştim. Sekiz senedir bu
vermiş olduğum kararın mutluluğu
içinde Bİ Gİ’deki mevcudiyetimi
sürdürüyorum.

M. Siver, A. Denker ve G. Fangi ICOMOS’un 50.yıl
dönümü nedeniyle, kitap tanıtımı için Helsinki’de.

ek ok aşa ıya imza a mış i
p ofes ola ak
en ile e e
iş haya ına a ılmış en le e en
nemli a siyeniz ne olu du
Öğrencilerimize ders verirken
kendilerine tavsiyelerim de oluyor.
Onlara mühendislerin üç dilden
konuştuklarını söylüyorum birincisi
matematik, ikincisi grafik, üçüncüsü
İngilizce. Bugünün rekabetçi

dünyasının ‘kazananları’ arasında
yer almaları için bu üç dili çok iyi
bilmeleri gerektiğini tekrarlıyorum.
aya felsefeniz nedi kendinize
u nok aya elene kada
nek
aldı ınız i i ya da i ile i a
mıydı
Bu soruya nasıl kısa bir cevap
verebilirim diye düşündüğümde
aklıma ilk gelen eonardo da inci’nin
ölüm döşeğindeyken kurduğu şu
cümledir
‘Dolu dolu yaşanan bir hayattan sonra
gelen ölüm, dolu dolu geçen bir günün
ardından bastıran uyku gibidir.’ ayat
felsefemi bundan daha iyi ifade edecek
söz bulabileceğimi düşünmüyorum.
on ola ak eklemek
is edikle iniz
200 yılında yaşanan olaylar
nedeniyle ara verdiğim diğer pro em,
‘Antik Çağın Kaybolan arikası
Artemis Tapınağı’ isimli kitabımın
yazımını tamamlayıp üniversitemizin
yayınevi tarafından yayınlanacağı
günü görmek için hummalı bir
faaliyet içindeyim. Bu kitabımın
yayınlanmasının ardından itae
okurlarıyla tekrar buluşmayı ümit
ediyorum.
M. Siver, A. Denker ve G. Fangi ICOMOS’un 50.yıl
dönümü nedeniyle, kitap tanıtımı için Helsinki’de.
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- SÖYLEŞİ AS R

İ-

MUTFAK SANAT
İLE BULUŞ U
astronomi duyu sergisi tablodan tabağa, ralık ayı boyunca s a n t r a l istanbul
Kampüsü ner i üzesi’nde sanat severler ile buluştu. Sergi direkt rlüğünü ve
kürat rlüğünü rd. Doç. Dr. Dilistan Shipman’ın yaptığı sergi büyük ilgi g rdü.
Bİ Gİ Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü öğrencileri ünlü
tablolardan ve müziklerden ilham
aldılar, yemeği sanatla buluşturup
fotoğrafladılar. Food-styling
dersi kapsamında estetik ve leziz
dokunuşlarla hazırlanan sergide,
yemek ve sanat buluşturularak
yepyeni bir deneyim edinildi.
Küratörlüğünü Bİ Gİ Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Dilistan Shipman’ın
üstlendiği serginin lansmanında renkli
anlar yaşandı. Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü öğrencilerinin,
ünlü tablo ve müziklerden ilham
alarak hazırladıkları yemeklerin
fotoğraflarından oluşan Tablodan
Tabağa Gastronomi 3 Duyu Sergisi
böylece ziyaretçilerle buluştu. Resim,
müzik ve edebiyat sanat dallarının

güzel bir harmanı olan sergide 2 eser
yer aldı. Bİ Gİ Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü öğrencilerinin
hazırladığı canlı müzik performansı
büyük ilgi gördü. Öğrencilerden
oluşan Gastro Cookies isimli grup,
yan flüt ve gitarla beraber pek çok
mutfak gerecini enstrüman şeklinde
kullanarak ziyaretçilere keyifli
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anlar yaşattı. Ayrıca ziyaretçiler,
öğrencilerin esinlendiği tabloyu
inceler ve hikayesini okurken, aynı
zamanda tabloya ilham katan müziği
de dinleme imkanına sahip oldular.
ansmana sanatçı Selami ahin,
fotoğrafçı Mehmet Turgut’un yanı sıra
çok sayıda akademisyen ve gastronomi
sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

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

- SÖYLEŞİ CANER ÖZDURAK -

RE İM VE YAZININ
KE İŞ İĞİ EN Ü
NOK A: ÇİZGİ
ROMAN ANA I
aner zdurak
yılı mezunlarımızdan.
luslararası inans b lümünü bitirdi. uan
konomi Hukuku alanında yüksek lisans yapıyor.
ğitimi inans ve ekonomi ağırlıklı olsa da aner
hayallerinin peşinden gitmeyi tercih ediyor
ve kendini çizgi roman dünyasında buluyor.
esim ve yazının kesiştiği en üst nokta olarak
tanımladığı çizgi roman sanatını pek çok dergide
sürdürüyor. Hayallerini, çalışmalarını, hayatı
kısaca pek çok şeyi konuştuk aner zdurak ile…
izi anıya ak aşlayalım kimdi
ane
zdu ak
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın
geçtiği Kırklareli gibi küçük bir
şehirde, derdimi anlatmak için
kalem ve k ğıtla sıkı dost oldum.
Bu iki dostumla kimi zaman yazı
yazıp, kimi zaman resim çizdim ve
sonunda yazı ve resim arasında tercih
yapamayınca çareyi çizgi roman
çizmekte buldum. Dokuzuncu sanat
olarak nitelendirilen çizgi roman
sanatı için Resim ve yazının kesiştiği
en üst nokta denebilir. 18 yıldır uzun
aralarla da olsa çizmeye devam ettiğim
Dehliz adlı çizgi roman fanzini bu
kalemlerin aşırı çalışmalarının bir
ürünü. 1998 yılından itibaren Dehliz,
Saklı Kent, Karakalem eavy Metal
illüstrasyonları , Pentagram adlı
fanzinleri çıkardım. 10 Cent Tales,
Klan gibi fanzin çizgi romanlarında da
konuk çizer olarak yer almakla beraber
profesyonel olarak da Galatasaray
Resmi Dergisi, Gelin Dergisi, Davetsiz
Misafir, Patatez, Gargi, Gölge e-dergi,

Caner Özdurak

ayatım Futbol e-dergi, ardal
ve Futbol E tra gibi dergilerde
çizimlerimle yer aldım. Son olarak
2016 ve 2017 yıllarında Karıncayiyen,
Saha Çizgisi-Galatasaray, Saha
Çizgisi-2.Devre ve Dehliz gibi ilk
bağımsız çizgi roman yayınlarımı Art
of CÖ logosu altında yayınladım. 2018
yılının ilk çeyreğinde ise Karıncayiyen
2 Kurşun Asker yayına hazır olacak.
Aslında fa klı i e i im
s e iniz a an ak siz iz i
oman yazmaya y nele ek
e i imini almış oldu unuz
alanla ın dışına ık ınız asıl
aşladı u se
en
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Evet, bütün bu çizim geçmişimle çok
uyumlu
bir şekilde sırasıyla 2002
yılında Kadıköy Anadolu isesi, 2007
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
İktisat ve 2010 yılında İstanbul Bilgi
Üniversitesi
luslararası Finans
bölümlerinden mezun olmakla birlikte
Yeditepe Üniversitesi Finansal İktisat
bölümünde doktora eğitimime ve
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi
ukuki Yüksek isans eğitimime
devam ediyorum. Beklentim 2018
yılında bütün bu eğitim serisi
bitmiş olacak. Ek olarak Fantazya
ve Bilimkurgu Sanatları Derneği
FABİSAD üyesiyim. Çizgi roman
çizmeye ortaokulda çizgi roman

- SÖYLEŞİ CANER ÖZDURAK okumaya başladığım dönemlerle
paralel olarak başladım. Dediğim
gibi resim yapmayı ve yazı yazmayı
çocukluğumda beri seviyordum fakat
analitik tarafımda her zaman iyiydi.
Sanırım bu durum çizgi roman, iş
hayatı ya da akademik dünyanın
herhangi birinde kendimi tamamıyla
tatmin hissetmemeden kaynaklanıyor.
Resim yapmanın yanı sıra hazırladığın
bir bilimsel çalışmanın akademik bir
dergide yayına alınmasının başka bir
keyfi mevcut. Bu üç alandan sadece
birini seçtiğimde hayatımı sadece
onu yaparak doldurabileceğimi
sanmıyorum. Aslında bu polimat
ruhu özellikle süper kahraman
çizgi romanlarındaki alter ego ve
çift kişilikli olma durumu ile çok
uyumludur. Gündüzleri iş hayatı,
geceleri ise mesai sonrası çizgi roman
üretimi. Gündüzleri Bruce ayne
geceleri ise Batman olmak gibi
Fakat 201 yazında şu an çalışmakta
olduğum E E Turkey olding’in yıllık
Zirve toplantısında Batman t-shirt’ü
ile çizgi roman teorisini kullanarak
grup strate isini anlatmıştım. Orada
sanırım farkında olmadan gizli
kimliğimi herkes öğrendi.
Burada Bİ Gİ Eğitim bünyesinde
Çizgi Roman sertifika programını
düzenleyen ve akademik düzeyde
teorik çizgi roman dersleri de veren
benim de kendisiyle bu derslerde
tanıştığım Gazi Mehmet Emin
Adanalı’nın Karıncayiyen için yazdığı
önsözden bir alıntı yapmak isterim
Bu çizgilerin yaratıcısı Caner, bir
refah ülkesini nasıl tanımlardı diye
düşünüyorum; adam ne de olsa
bir doktora adayı, üstelik finansal
ekonomi üzerine ‘Kanun ve düzenin
geçerli olduğu ve sivil güvenliğin
sağlandığı; kurumlarının yolsuzluğa
karışmadığı ve yozlaşmadığı; istihdam
ile ilgili yasaların ve vergilendirmenin
adil olduğu ve bürokrasi içinde
boğulmayan; teknik konularda
eğitimli, gezgin ve esnek bir iş gücüne
sahip; üst düzey bir altyapıyı ve iyi
bir iletişim ağını kurmuş; adaletli,
şeffaf, ve rekabetçi piyasaya dayanan;

sözleşmelerin güvenilir biçimde
yasal olarak uygulanabildiği bir
ülke...’ diyebilirdi, mesela... Ama
çizgi sizi çağırdığında karşı
koyamazsınız; hele ki
çizgi romanı, sadece
bir asırdan kısa
bir geçmişe
sahip olmasına
rağmen tüm
anlatım
biçimlerinin en
özneli olan ve
bu özelliğiyle
yaratıcının
sessiz çığlığını
en yüksek perdeye
taşıyan, gerçek bir
sanat dalı olarak görmeyi
beceriyorsanız...

hikayedeki her cümleyi önceden yazıp
başlamıyorum. atta Karıncayiyen de
olduğu gibi bazen yazısız, diyalogsuz
bir çizgi roman tarzını da
benimseyebiliyorum.
Bunu nedeni
Karıncayiyen
böyle bir anlatım
gerektirdiği
için, benim
kafamda
biraz öyle
bir anlatımla
oluştuğu için.
atta ikinci
albümde bazı
ara yazılarla ufak
tefek destekliyorum
okuyucuyu. Çünkü ikinci
Karıncayiyen’in biraz desteği
gerektiren bir yapısı var. Bu seferki
biraz daha karışık. Medya eleştirisiyle
birlikte bir Doğu gazisi üzerinden
anlatılan mafyöz bir hik ye var. Ama
Kurtlar adisi gibi bir mafyöz hik ye
değil. O tip diziler üzerinden aslında
nasıl aura yaratıldığı ama bunun
gerçekte yansımalarını nasıl travmatik
bir etkisi olduğunu anlatıyorum.
Savaşın kişi üzerinde nasıl etkiler
bıraktığının anlatıldığı bir öykü. atta
kapağındaki oyuncak asker çizimi
de o, yaylalar yaylalar, türküsünü
söyleyen pilli oyuncak bebeğin bir
çizimi aslında.

MESLEKİ
EĞİTİM
PROGRAMLARININ
YANINDA OLDUKÇA
ZENGİN, YARATICI
EĞİTİM PROGRAMI
ALTERNATİFLERİNİN
OLMASI BİLGİ’NIN
DNA’SINDA OLAN
BİR ŞEY.

iz i oman sana ını
esim e
yazısının kesiş i i en s nok a
ola ak anımlıyo sunuz i
iz i omanı oluş u u ken nasıl
i s e izleniyo
ize i az
oluşum hik yesinden ahsede
misiniz
Çizgi roman oluşum süreci çok
farklılık gösterebiliyor. Örneğin
Amerikan çizgi romanlarında
kurşun kalemci, çinici, renklendiren,
baloncukları ve senaryo yazan kişiler
farklı olduğu için çok daha planlı
ve üretim bandı mantığı gibi bir
üretim süreci var. Avrupa çizgi roman
sanatçıları ise en fazla bir yazar bir
çizer ve hatta hem yazıp hem çizdikleri
albümler yaptıkları için daha yekpare
ve içsel bir süreç var. Genel olarak da
hik ye oluştuktan sonra sayfaların ve
karelerin kurşun kalem ile taslakları
belirlendikten ve yazarla mutabık
kalındıktan sonra detaylı çizimlerinin
yapılması, çinileme ve renklendirme
gibi klasik sayılabilecek bir süreçten
bahsedebiliriz. Tabii ben bu süreçlerin
hiçbirini takip etmiyorum. Benim
çizgi romanlarım daha günlük
ve anlık uyarılara açık ve maruz
bıraktığım bir sürecin sonucunda
oluşuyor. Sayfaları önceden çok fazla
eksizlere kurgulamıyor ya da çizmeye
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- SÖYLEŞİ CANER ÖZDURAK lusla a ası inans
l m n n
a dından konomi ukuku
alanında da y ksek lisans
yapıyo sunuz
ek
n z ile
il ili i ka iye planlamanız
a mı ele ek d nemde
Tabii baktığınızda herhangi bir kariyer
hedefi olmayan birinin
alacağı eğitimler değil bunlar. İş
yaşamımdaki temel uzmanlık alanım
şirkete birleşme ve devralmaları.
Bu tarz pro eler içlerinde çokça
sayısal analiz ve finansal bilgi
birikimi gerektirirken uzun hukuki
müzakereler sonrası tamamlanan
pro elerdir. Bu neden finans
yüksek lisansından sonra finans
doktorasına devam edip doktoranın
sonuna yaklaştığımda hukuk yüksek
lisansına başladım tekrar. Bu
bağlamda temellerini 201 yılında
attığımız Ronin adlı bir danışmanlık
platformumuz da mevcut. Ronin
adı temelinde başında bir efendisi
olmama fikrine gönderme iken
Frank Miller’ın aynı adlı grafik
romanına da göz kırpar. Bütün bunları
birleştirdiğimizde kariyer planlarımda
şirket birleşme ve devralmaları,
girişim ya da özel sermayelerde
yatırım danışmanlığı gibi hedefler
mevcut. Bu bağlamda eğer imkanım
olursa özellikle doktoram da bittikten
sonra akademik bir şeyler yapabilmeyi
çok isterim.
den s z ede ek olu sak
e ek ka iye yaşan ınızda
e ek mezun olduk an son a
haya a
nin size ne i i
ka kıla ı oldu
Bir iktisat mezunu olarak Bİ Gİ’nin
finans dünyasına evrilmemdeki rolü
yadsınamaz. Ek olarak yüksek lisans
döneminde edindiğim arkadaşlarım
hala hayatımın önemli birer
parçasıdır. Bİ Gİ’de ortam özellikle
san alistanbul Kampüsü’nün
geldiği son noktaya göre bakarsak
çok yaşayan ve yaştan bir mecra.
Yüksek lisansa 2007’de başladığım
ve dersler Kuştepe’de olduğu için

çok hissedemediğim bu duygu
san alistanbul Kampüsü’nde
fazlasıyla kendini hissettiriyor.
Bir yanda dersler yapılırken diğer
yerlerde sergilerin gezilebildiği,
çimenlerde yayılabildiğiniz, ailelerin
çocuklarını gezdirdiği bir yaşam
merkezi. Bu güncelliği aslında sertifika
programlarında da görebiliyorsunuz.
Mesleki eğitim programlarının
yanında oldukça zengin bir yaratıcı
eğitim programı alternatiflerinin
olması aslında Bİ Gİ’nin DNA’sında
olan bir şey.
ala asa ay esmi de isi
elin de isi a e siz isafi
a i
aya ım u ol i i pek
ok de ide izimle iniz ile ye
alıyo sunuz undan son aki
ele ek planla ınız nele di
Bundan sonra finansal kaynaklarımı
sağlayabildiğim sürece büyük
ihtimalle Art of CÖ logosu altında
bağımsız yayınlar yapmaya devam
edeceğim. 10 Mart 2018’de Kadıköy
Karikatür Evi’nde çoğunluğu Saha
Çizgisi’ndeki çizimlerimden oluşan
bir sergimiz de olacak. Ek olarak
geçtiğimiz yıllarda katılma fırsatım
olan Sırbistan’da düzelenen 19.
Balkanian Comic Festival, İstanbul
Comics Art Festival-ICAF ve Boğaziçi
Üniversitesi Comic Chronicles
gibi çizgi roman etkinliklerinin bir
sonraki versiyonlarına katılmayı
planlıyorum. Son olarak 2016 yılında
Galata’da ressam bir arkadaşımız ve
ağabeyimle beraber güzel bir resim
atölyesi kurduk ve burası benim için
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de bir çizgi roman stüdyosu haline
geldi. Atölyenin bulunduğu mahalle
restoranlarından kahve dükk nlarına,
demircilere ve yakın civardaki başka
sanat platformlarına kadar oldukça
sıcak ve yaratıcılığı tetikleyen bir yer.
Tarihi dokusu ve Beyoğlu kalabalığına
bu kadar yakın olup yine bu kadar
izole kalabilen bir yer olması ideal bir
kalabalıklar içinde yalnız kalabilme
klişesi sağlıyor size.
yleşinin finalini de
ile
yapalım iz e
li olmak
ne demek i
mle ile
ze leye ek olsanız sizin i in
nin anımı ne olu du
Bİ Gİ’nin tanımı benim için
uygulanabilir sanat ve bilime aynı
yakınlık ve ciddiyette her ikisinin
de kalitesinden ödün vermeden
dokunabileceğiniz ender kurumlardan
biri. Bİ Gİ’li olmak da kalite bir
sosyal birey olmak olarak yapılabilir.
Bİ Gİ’nin bana Ölü Ozanlar
Derneği’ni çağrıştıran bir dokusu var.
klemek is edikle iniz
Gerek sanat gerekse bilim alanında
yaşadığımız tarihsel süreçler nedeniyle
görece geride kalmış bir ülkenin
bireyleri olarak aşırı uzmanlaşma
lüksümüz olmadığını düşünüyorum.
Bu bağlamda kapsayıcı bir aşama
kaydetmemiz gerektiği için Bİ Gİ vb.
kurumların toplumsal gelişim açısında
önemli rolleri olduğunu düşünüyorum.
Bu kurgunun içerisinden bana kendi
hik yemden örnek verme imk nı
tanıdığınız için teşekkür ederim.

Hidden Paradise in e City...

BİLGİ’Lİ
AVUKATLAR

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNU, BAŞARILI
AVUKATLAR İLE KEYİFLİ SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRDİK.
BİLGİ’li olmayı, kariyerlerini ve hikayelerini bir araya
getirdiğimiz BİLGİ mezunu avukatlar ile yaptığımız
söyleşilere ait tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

- DOSYA AVUKATLAR FARUK ŞENER -

Faruk Şener

İ İBAR K N R E İÇ UZUR E E İ
İLE LA ÇIKAN BİR A UKA

aruk ener,
Hukuk akültesi mezunlarımızdan. vukatlık aynı zamanda
baba mesleği olduğundan, kendini bildi bileli aklındaki tek meslek avukatlıktı.
Bİ Gİ ile henüz 17 yaşındayken tanıştı;
başarı hikayesi böylelikle başlamış oldu.
Eğitim seviyesinin çok yüksek olmasının
yanı sıra modern ve üst düzey bir okul
olması, ener’in Bİ Gİ’yi tercih etme
sebeplerindendi. Avukat Faruk ener ile
Bİ Gİ’yi konuştuk...
izi i az anıya ak aşlayalım
s yleşimize Ahme a uk ene
kimdi ka mezunusunuz
1980 İzmit doğumluyum. 1989’dan
bu yana İstanbul’da yaşıyorum. ener
ukuk Ofisi’nin sahibiyim. Evli ve 3 çocuk
babasıyım. Ailem ve mesleğim eksenli bir
hayat sürüyorum. 2004 Bİ Gİ ukuk
mezunuyum.
ukuk fak l esi en aşından e i
hayal e i iniz i
l m m yd
s e nasıl eliş i
Avukatlık baba mesleği olduğundan ve

ailemin telkinleri hukuk yönünde olduğu
için evet kendimi bildim bileli aklımdaki
tek meslek avukatlık ve dolayısıyla hayal
ettiğim bölüm de hukuk fakültesiydi.
eden
yi e ih e iniz size
e
yi zel kılan neydi
Bİ Gİ’yi tercih ederken daha 17
yaşındaydım fakat Bİ Gİ’nin diğer
üniversitelerden farklı olduğunu, üst düzey
ve modern bir okul olduğunu biliyordum.
Eğitim seviyesinin çok yüksek olduğunu ve
ders geçmenin zor olduğunu duymuştum
ve kalitesi tartışmasız olan Bİ Gİ’yi
isteyerek tercih ettim.
ukuk fak l esine aşla ken
eklen ile iniz nele di e unla ı
ka şıladı ınızı d ş n yo
musunuz
İstediğim üniversiteye ve istediğim bölüme
yerleşebilmiş olmanın mutluluğu vardı
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içimde... İnsanoğlu bir basamağa ulaşınca
hemen gözünü bir üsttekine dikiyor
yani aslında acele ile yaşıyoruz hayatı.
Beklentim, uzatmadan okulu bitirebilmekti.
imdiki aklım olsa öğrenciliğin tadını
çıkartırdım.
Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı
oldu u adaki e i imin size en
y k kazan ı neydi
Toplumda vakıf üniversitelerine karşı
olan önyargının Bİ Gİ’ye karşı olmadığını
gördüm. Bİ Gİ ukuk mezunu olmak
artı değer kattı. Dolayısıyla Bİ Gİ
mezunu olduğumu her ortamda gururla
dile getirebildim. ukuk bölümü, iş
dünyasında ve özel hayatta hemen her
alanı kapsadığından her alandan ve her
an herkesten iş ve soru gelebilmektedir.
Bİ Gİ’de bize işlenmiş hukuk mantığı ve
araştırmacılık sayesinde tam manasıyla

- DOSYA AVUKATLAR FARUK ŞENER hukukçu olabildiğimiz ve bu sayede
sürekli değişen mevzuat ile başa çıkma
imkanı bulabildiğimiz kanaatindeyim.
ukuk a iyi i ka iye yapmak
di e alanla a o anla daha zo
diye ili miyiz
e
zo lukla
yaşadınız
Elbette daha zor. Dünyada, büyük firma
kaliteli firma mantığı hakim durumda.
Ülkemizde de aynı şekilde. Dolayısıyla
insanlar, avukatını seçerken büyük bir
avukatlık ofisi bulmaya gayret ediyor.
Büyük avukatlık ofisi ise; avukat sayısı,
ofis alanı, halihazırda kimlerin avukatlığını
yapmakta olduğunuza göre ve hatta ofisin
bulunduğu semte göre belirleniyor. Tabi ki
sadece bunlar da yeterli değil. Toplum asıl
önceliği iyi tanıdığı ve güvendiği avukatlara
veriyor ve asla fazla para vermek istemiyor.
Bütün bunları bir arada toplayabilmek ve
devam ettirebilmek gerçekten çok zor.
ezuniye en şuan ki
konumunuza kada olan s e en
i az ahsede misiniz u an
ulundu unuz nok aya elene
kada nele yaşadınız
Sta dönemi ve avukatlık ruhsatı sonrası
bir yıl daha olmak üzere 2 yıl kadar bir
avukatlık ofisinde çalıştım. Askerlik
sonrası bir kamu kurumunda 8 yıl kadar
avukatlık yaptım. Çalıştığım kurumdaki
avukat arkadaşlarda hakim ve savcılığı
geçme eğilimi vardı fakat ben bunu hiç
düşünmedim. Toplumun bir kesiminde
hakim ve savcılığın, avukatlıktan üstün
olduğu yönünde yanlış bir algı var.
ukuk öğrencileri bilir; bu üç meslek,
birer sac ayağı olup birbirilerine
üstünlükleri söz konusu değil. Sonuç
olarak 2 yıl önce kendi hukuk ofisimi açtım.
Benim yapıma uygun olan avukatlıktı.
ukuk öğrencileri kendilerini iyi tanıyıp
fıtratlarına uygun olanı seçmeli diye
düşünüyorum.

BİLGİ’Lİ OLMAK
DEMEK, GİRDİĞİNİZ
HER ORTAMDA
DİK DURABİLMEK
VE ÖZGÜVENİNİZİ
KARŞI TARAFA
HİSSETTİREBİLMEK
DEMEK.
edebilirim. Bundan sonraki hedefim ise,
daha çok insana hukuki hizmet verebilmek
suretiyle onları sıkıntılarından kurtararak
manevi haz almak ve daha fazla kazanarak
bu suretle çevreye ve topluma daha faydalı
olabilmek.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en
y k a siyeniz
ne olu du
Öğrenci arkadaşlara tavsiyem, klasik

ele ek hedefle iniz nele di
edefim en popüler veya en zengin
avukat olmak değil fakat itibarlı, konforlu
ve iç huzurlu bir hayat sürebilmekti.
u an gelmiş olduğum noktada evet
bu beklentilerime kavuştuğumu ifade
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olacak ama hayatın uzun bir maraton
olduğunu unutmasınlar ve bu doğrultuda
ener ilerini hayatlarının tamamına yayacak
şekilde idareli kullansınlar. erkesin
hayatında bir dönem başarısızlıkla geçebilir
dolayısıyla böyle bir durumda yılmasınlar.
Başkalarının daha şanslı kendilerinin
şanssız olduğunu düşünmesinler. ayata
her geçen sene farklı bir pencereden
bakacaklar. ayat yolculuğu inişli çıkışlı
ve bu iniş çıkışlar tecrübe için çok gerekli.
Önemli olan bu yolculukta büyük hatalar
yapmamak.
e son ola ak
ile yapalım
finali iz e
li olmak ne
demek
Bİ Gİ’li olmak demek, girdiğiniz her
ortamda dik durabilmek ve özgüveninizi
karşı tarafa hissettirebilmek demek.
Disiplinli çalışmak ve insana değer vermek
demek. Bİ Gİ’li olmak demek, elit ve
kaliteli olmak demek.

- DOSYA AVUKATLAR ATACAN IŞIK -

EN B
K
U LULU U İŞİNİ
SE EREK A ASI
ğırlıklı İcra Hukuku, İş Hukuku, ayrimenkul
Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında g rev
yapan başarılı bir avukat tacan şık.
2010 yılında hukuk fakültesinden mezun
oldu. ukuki danışmanlık hizmeti veriyor
en büyük mutluluğu insanın işini severek
yapması olarak tanımlıyor. Av. Atacak Işık
ile okul hayatı, kariyer öyküsü ve çok daha
fazlasını konuştuk.
Kendinizden ahsede misiniz
A a an şık kimdi ka
mezunusunuz
1987 yılı İstanbul doğumluyum.
Aslen Sivaslıyım. 2004 yılında liseyi
bitirdiğim sene üniversite sınavında
tercih yapmamıştım. Bir sene daha
hazırlanmıştım ve 200 yılında İstanbul
Bilgi Üniversitesi’ne giriş yaptım. azırlık
d hil yıl öğrenim gördüm ve 2010 yılında
mezun oldum.

alanlarında çalışıyorum ve
şirketlere hukuki danışmanlık
veriyorum.
eden hukuk fak l esini
e ih e iniz ilhassa
isede eşit ağırlık bölümünden
mezun oldum. Açıkçası
ilk olarak işletme okumak
istemiştim, annem bu konuya
hep olumsuz yaklaşmıştı.
Bir gün bana Babanın
fabrikalarını mı işleteceksin
diyerek, işletme okuma
fikrinden beni uzaklaştırdı.
Ben de birden hukuk okuma

u ne kada ne ele de
alış ınız a ılıklı ola ak
il ilendi iniz da ala
han ile i
Mezun olduktan hemen sonra
avukatlık sta ına başladım. Sta
dönemini, Aydoğanlar
irketler Grubu’nun
ukuk Departmanında
geçirdim. Sta sonrası,
vatani görevimi yapmak
için kısa dönem er olarak
Diyarbakır’a gittim. Askerlik
sonrası Parafinans Factoring
izmetleri A. .’de avukat olarak
çalışmaya başladım. Yaklaşık 2 yıl orada
çalıştıktan sonra serbest avukatlığa geçiş
yaptım. Ağırlıklı İcra ukuku, İş ukuku,
Gayrimenkul ukuku ve Sigorta ukuku

Atacan
isteği ortaya
çıktıIşık
ve hukuku
öyle tercih ettim. Bİ Gİ’yi
tercih etmemin en büyük
sebebi dershanedeki
rehberlik hocamdı.
Sınav sonuçları
açıklandığında
istediğim puanı tam
olarak alamamıştım.
ansıma o sene
İstanbul ve Marmara
ukuk’un puanları yükselmişti.
akıf Üniversiteler’inden birini
seçmem gerekiyordu. Tercih dönemi
birçok üniversiteyi de gezmiştim. İçime
en çok sinen Bİ Gİ olmuştu. Rehberlik
hocamın da yönlendirmesiyle tercihimi
yaptım ve kazandım.
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- DOSYA AVUKATLAR ATACAN IŞIK u ne kada mesleki anlamda sizi
en ok ne mu suz mu lu e i
Mesleğimi severek yapıyorum, insanın
işini severek yapması en büyük mutluluğu
bence. Bunun akabinde müvekkillerinizin
hukuki anlamda sizden beklentileri oluyor
bunları karşılayabilmek insanı mutlu
ediyor. Kazandığım her dava beni nasıl
mutlu etmişse kaybettiğim her dava da
mutsuz etmiştir.
Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı oldu
u adaki e i imin ka iye inize ne
i i olumlu dokunuşla ı oldu
Bİ Gİ, akademik kadro ve eğitim kalitesiyle
bence hukuk fakülteleri arasında çok
değerli bir yere sahip. Bunun en büyük
kanıtı Bİ Gİ ukuk Öğrencilerinin geçmiş
yıllarda da gördüğümüz başarılarına ek
bu sene E SA Dünya Ticaret Örgütü
ukuku Farazi Mahkeme Yarışması’nda
dünya ikincisi olmasıdır. Bunun yanı sıra
2017 yılında en iyi 10 hukuk fakültesi
arasında yerini almıştır. Birbirinden değerli
hocalardan güzel ve kaliteli eğitim alma
fırsatımız oldu. Dersler, hocalarımızın
etkisiyle çok interaktif bir ortamda
geçmiştir. Bunun da fakülteyi severek
bitirmemde etkisi olmuştur. Bİ Gİ,
kariyerimde açıkçası önemli etikettir.
Bugün deseler Bİ Gİ’de tekrar okur
musun gözüm kapalı tercih ederim.

sistemimizin son dönemler de aldığı ağır
darbeler nedeniyle iş yapmamız daha da
zorlaştı. İlk başta bu piyasa koşullarında
ayakta durabilmek çok önemlidir. Akabinde
kurumsal bir ofise dönüşebilmek geliyor.
Ayaklarım daha da yere sağlam bastıktan
sonra da siyasete girmek hedeflerimde
mevcut. Çevremdeki insanlara her zaman
yardımcı olmayı severim bu yönümü hiçbir
zaman kaybetmem geleceğe de taşırım
umarım.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en y k a siyeniz
ne olu du
Yukarıda da bahsettiğim üzere hukuk
fakülteleri her sene yüzlerce mezun veriyor
bu yüzden öğrencilerin kendilerini bir
adım öne çıkarak farklılıklar yaratması
gerekiyor. Bu mesleği severek yapmaları
önemlidir. Bunun yanında her zaman
araştırmacı olmaları gereklidir. Özellikle
sta döneminde iş ayrımı yapmamaları
gerekiyor. er şeyi öğrenmeye meraklı
olmalıdırlar. Mesleğin başlarında

li olmanın ay ı alı ını han i
alanla da hisse iniz
Girdiğim sosyal ortamlarda ya da mesleki
faaliyetlerde bulunduğum ortamlarda
İstanbul Bilgi Üniversitesi deyince vakıf
üniversitesi olması sebebiyle insanlar
ilk başta özel üniversite mantığıyla
yaklaşıyorlar ama hocalarımızın isimlerini
paylaşınca ve okulun başarılarını,
yetiştirdiği öğrencilerin geldiği
konumlardan bahsedince insanların o ön
yargısı kırılıyor. Buna çok kez şahit oldum.
ele ek hedefle iniz nele di
er geçen sene onlarca yeni fakülte açıldı
ve hukuk fakülteleri inanılmaz mezun
vermeye başladı. Açıkçası pasta giderek
küçülmeye başlıyor. Bu sebeple ve hukuk
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İSTANBUL BİLGİ
ÜNİVERSİTESİ,
KARİYERİMDE AÇIKÇASI
ÖNEMLİ ETİKETTİR.
BUGÜN DESELER:”
İSTANBUL BİLGİ
ÜNİVERSİTESİ’NDE
TEKRAR OKUR MUSUN?”
GÖZÜM KAPALI TERCİH
EDERİM.
beklentilerinin karşılığını alamama
olasılıkları çok yüksek bunun için biraz
sabırlı olmaları ve doğru zamanda doğru
hamleleri yapabilmeleri çok önemlidir.
e son ola ak
ile
yapalım finali iz e
li
olmak ne demek
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin süzgecinden
geçmek ayrıcalıktır. Bunu karşındakine fark
ettirebilirsen Bİ Gİ’li olmuşsundur.

- DOSYA AVUKATLAR GÜLŞAH GÜVEN DULAY -

Ç CUKLUK A ALİN EN
GERÇE E UZANAN BİR
BAŞARI K S
aşam hakkı her canlıya aittir mantığıyla
hareket eden bir hayvan hakları
savunucusu v. ülşah üven Dulay.

Özel bir şirkette yönetici avukat olarak
görev yapıyor, 2011 mezunlarımızdan.
İşini çok severek yaptığından kendini
işkolik olarak tanımlıyor. Çocukluk hayali
hukuk fakültesinde okumak olan Av.
Gülşah Güven Dulay ile renkli bir söyleşi
gerçekleştirdik.
izi anıya ili miyiz
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2011
mezunuyum. Yüksek lisansımda da yine
Bİ Gİ’yi İnsan akları ukuku tercih
ettim. 29 yaşındayım. Evliyim. Toplumsal
sorunların içinde boğulduğumuz
düşünülürse ‘yaşam hakkı her canlıya aittir’
mantığından hareketle azimli bir hayvan
hakları savunucusuyum. İşimiz gereği
sürekli bir ciddiyet, sorun ve yoğunluk
içinde olduğumdan her fırsatta küçük
geziler planlamayı, değişik kültürler ve
mekanlar görmeyi çok seviyorum.
an i da ala
so umluluk alanınız
yılı aşkın bir süredir Öktener Öktener
ukuk Bürosu’nda yönetici avukat olarak
çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Gayrimenkul
ukuku, İş ukuku, Sağlık ukuku,
Ceza ukuku, Spor ukuku, ergi
ukuku ve Ticaret ukuku alanlarında
çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yerli ve
yabancı birçok müvekkilimize danışmanlık
hizmeti sağlıyoruz. Tabii mesleğimiz
gereği uzmanlık alanlarımız yanı sıra
müvekkillerin talep ve şikayetlerine bağlı
olarak farklı alanlarda da her türlü hukuki
desteği sağlıyoruz. Malumunuz hukukun da
yaşayan bir olgu olduğu düşünüldüğünde

gelişen ve değişen koşullara, bunlara paralel
değişen yasalara bağlı olarak süregelen bir
öğrencilik söz konusu bizler içinde. aliyle
süregelen bir şekilde birçok konuya ilişkin
bilgi sahibi olmak adına bu şekilde bir
disiplinle çalışmak zorunluluğu mevcut.
ize
e
yi zel kılan
neydi hukuk e i iminizi
u ada almak i in
Çok uzun bir zaman geçmemiş olmasına
rağmen günümüze nazaran daha az sayıda
ve daha katı kriterlerle seçenek listesine
giren fakülteler vardı ben üniversite
tercihi yaparken. ukuk Fakültesi dışında
zaten bir tercihim ya da hayalim hiç
olmadığından ben öncelikli olarak hukuk
fakülteleri arasında bir kriter değerlendirme
yolunu seçtim. Tabii o dönemde aile
bireyleri de yoğun olarak hangi okul
ne şekilde fayda sağlar gibi sürekli bir
araştırma içinde oluyor ister istemez.
Seçenekleri daraltma sebepleri çokça
sayılabilir ve herkesin beklentisi muhakkak
farklıdır ama hukuk fakültesi denilince akla
gelen birçok husus Bİ Gİ ukuk içinde
barınıyor. Bİ Gİ kurulduğu ilk yıldan
bugüne süregelen klasik muhafazak r
hukuk anlayışından öte yenilikçi, çağa ayak
uydurabilen, sürekli değişen ve bu değişimi
ileriye dönük yenilenme olarak yaşayan
dahası bünyesindeki öğrencilere yaşatan
bir okul. Geleceğe dönük beklentilerinizin
yaşınızı da dikkate aldığımızda belirsiz
ve sınırsızlığı düşünülünce içinde
bulunduğunuz kurumun net ve yenilikçi
tutumu çok büyük önem taşıyor. Sanırım
ben bir döngünün içinde olmayı değil de
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Gülşah Güven Dulay

süregelen bir yenilenmeyi yaşamak istedim.
eden hukuk fak l esini e ih
edip ka iye inize a uka ola ak
de am e mek is ediniz sizi hukuk
alanına y nlendi en se ep neydi
Çok klasik ‘çocukluk hayalimdi’. Tabii
sonrasında bilinçlenmeye de başladıkça,
araştırıp mesleği tanımayı denedikçe
hukuk hayalden çok hedef olmaya başladı.

- DOSYA AVUKATLAR GÜLŞAH GÜVEN DULAY öyleyim, böyleyim diye tanımlama
yapmayacağım ama adil olmaya,
adaletli davranmaya çalışmak küçük bir
çocukken dahi öğrendiğim ilk şeylerdendi.
Sokaktaki küçük bir kedinin dahi yaşama
hakkına sahip olduğunu ve bunun için
o mücadele veremiyorsa onun yerine
birileri çabalamalı, ses çıkarmalı diyebilen
biriyken zamanla hukuk fakültesi hedefim
sağlamlaştı.
Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı
oldu u adaki e i imin size en
y k kazan ı neydi
Öncelikle eğitimin en büyük kazancının
ne olduğunu söyleyeyim çünkü bu kazanç
kariyer hayatıma başladığım andan
itibaren hem en büyük artım hem de en
büyük silahım oldu. Bİ Gİ’nin bana en
büyük katkısı özgüven konusunda hiçbir
endişem yok. em kişisel olarak hem
de mesleki donanım olarak kendime
ve aldığım eğitime çok güveniyorum.
Artılarımı ve eksilerimi ob ektif olarak
değerlendirebiliyorum böylece ve mesleki
alanda da tecrübe kazandıkça, yaş
aldıkça kendimden ve bilgimden
aldığım güven dosyalarıma,
müvekkillerime, iş yaşantıma
yansıyor.
ezun olduk an son a şu
an ki konumunuza kada
nasıl s e le yaşadınız
ne in en zo landı ınız ya
da en keyif aldı ınız yanla
nele di
Ben sanırım bu konuda şanlı
kesimdenim. Mezuniyet sonrası ne sta
dönemimde ne de ruhsatımı alıp avukatlık
yapmaya başladığımda büyük sorunlar
yaşadım. Daima huzurlu ve verimli
ortamlarda bulundum. En keyif aldığım
an olarak tek bir andan ya da dönemden
söz etmem mümkün değil esasında.
İşimi gerçekten tutku denecek boyutta
seviyorum.
ele ek hedefle iniz nele di
Açıkçası uzun vadeli planlar yapmayı ya
da bu konuda büyük cümleler kurmayı
tercih etmiyorum. Mesleğe başladığımdan

beri tek hedefim sürekli kendini yenileyen,
gelişime açık ve modern dünyayı takip
etmeyi bırakmayan bir avukat olmak ki
halen de bu hedef aynı. Bu genel tanım
nedeniyle yaşanılan zaman ve şartlara bağlı
olarak hep olduğum basamaktan bir adım
daha yukarı çıkmak için emek harcıyorum.
Bir sonraki adımda ne olur, nerede olurum
diye klişeye sığınmak yerine genel olarak
daha iyisi için çalışmaya devam ediyor
olacağım demek daha doğru.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en
y k a siyeniz
ne olu du
er şeyden önce nerede durmak
gerektiğini bilmek gerekli. ayatın her
alanında olduğu gibi daha ağır

bir şekilde meslek
hayatında da azimle daha fazla
başarı için çabalarken neleri ya da hangi
kapıları kaçırdığımızı bilemiyoruz. Bu
yüzden atılan her adımdan önce birden çok
kez düşünüp sonuçları öngörebilir olmakta
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fayda var. En büyük tavsiyem kendinizi ve
yapabileceklerinizi fark etmek ama bunu
şahsi hırslara alet etmeden emin adımlarla
yapmak olur.
ize
li olmak nedi diye
so sak
Farkındalık sahibi olmak, kendini tanımak
ve yapabileceklerini tecrübeyle görebilmek
demek. Gerek hazırlık sınıfında ve
gerekse 4 yıllık fakülte yaşantımda neler
yapabileceğimi görebileceğim birçok
etkinliğin içinde bulunma fırsatı elde ettim.
em yurt içinde hem yurt dışında eğitimini
aldığım alanla ilgili ne tür pencereler
olduğunu görüp oralardan da bakabildim.
Böylece diplomamı aldığımda hangi yoldan
gidebileceğimi, o yolda ilerlerken ne gibi
farklılıklar yaşayabileceğimi
deneyimleme şansım
oldu.

BİLGİ’NİN BANA
EN BÜYÜK KATKISI:
ÖZGÜVEN

- DOSYA AVUKATLAR ALİ YURTSEVER -

A UKA ALİ UR SE ER IN
KALE İN EN BİLGİ
K S
vukat li urtsever
mezunlarından. İ İ’yi
bitirdikten sonra Hollanda’da aastricht niversitesi’nde
yüksek lisansını tamamladı. ir süre avukatlık
bürolarında g rev aldıktan sonra kendi ofisini kurdu.

Ali Yurtsever

imdi kurucusu ve yöneticisi olduğu ASY
EGA ukuk Bürosu’nda ticari, aile ve iş
davalarını yürütüyor. Avukat Ali Yurtsever
ile keyifli bir söyleşi yaptık.
izi i az anıya ak aşlayalım
s yleşimize Ali u se e kimdi
ka mezunusunuz
Öncelikle benimle bu röporta ı yaptığınız
için teşekkür ederim. Ali Yurtsever kimdir
sorusuna özet olarak cevap vermem
gerekirse, 1989 İstanbul doğumluyum.
Üniversite öncesi tüm eğitim hayatımı

Koç Okulları’nda geçirdim diyebilirim.
İlkokul 4. Sınıftan lise sona kadar Koç
İlköğretim Okulu ve Koç isesi’nde
okudum. Devamında da bildiğiniz
gibi İstanbul Bilgi Üniversitesi
ukuk Fakültesi’nden 2011
senesinde mezun oldum.
Dolayısıyla hem Koç’lu hem de
Bİ Gİ’li olarak tanıtabilirim
kendimi. Bİ Gİ’den
mezun olduktan sonra
ollanda’da Maastricht
Üniversitesine yüksek
lisans yapmaya gittim
ve 1 sene orada
kaldım. Daha sonra
2012 senesinin
sonunda İstanbul’a
gelip ADMD Avukatlık
Ofisi’nde çalışmaya başladım.
ADMD’de yıl kadar çalıştıktan sonra
ise artık kendi ofisimi kurmamın vaktinin
geldiğini düşünüp, 2017 senesinin başında
oradaki pozisyonumdan ayrılıp, şuan
kurucusu ve yöneticisi olduğum ASY
EGA ukuk Bürosu’nu kurdum ve son 1
yıldır kendi ofisimde çalışmaktayım.
eki han i da ala ile
il ileniyo sunuz
Yukarıda da belirttiğim gibi, son 1 senedir
kendi açtığım ASY EGA ukuk
Bürosunda çalışıyorum. Pozisyon olarak
kurucu ortak da diyebiliriz. Ağırlıklı olarak
baktığımız davalar ise genelde ticari davalar
ile iş davaları ve aile davalarıdır. Bunun
dışında spor hukuku ve idari davalar ile de
ilgileniyoruz.
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em Ko lu hem
liyim
dediniz eki liseden son a
yi e ih e menizdeki
se ep neydi
Bİ Gİ ukuk Fakültesi’ne 2007 girişliyim.
Yani tam 10 sene olmuş ben fakülteye ilk
adımımı atalı. O zaman hukuk okumayı
kafasına koymuş 18 yaşında bir genç olarak,
Bİ Gİ kesinlikle en doğru tercih olarak
gözüküyordu benim için. Bunun başlıca
nedeni ise elbette ki fakültenin bünyesinde
barındırdığı hocalar ve profesörlerdi. O
dönemde gerçekten de ukuk Fakültesi’nin
akademik kadrosu diğer tüm üniversitelerin
çok üzerindeydi, nitekim Bİ Gİ’de
okumaya başladığım anda da bunun farkını
ve etkilerini görmeye başladım. Akademik
kadronun kalitesi elbette ki her bölüm
için önemlidir ancak bir ukuk öğrencisi
olarak, temel hukuk eğitimini aldığınız
akademisyenlerin ne kadar kaliteli olduğu
sizin gelecekte ne kadar başarılı bir avukat,
savcı veya hakim olacağınızı da belirler diye
düşünüyorum çünkü hukukta temel eğitimi
doğru almazsanız, ezberlediğiniz belli başlı
hukuki meseleler dışında başka hiçbir
konuda doğru yorum yapmanız mümkün
olmaz. Yani ezberci bir avukat savcı
hakim olursunuz. Ben, ukuk Fakülteleri
ve hukuk eğitimleri ile ilgili genel kanının
aksine, hukukun esasen ezbere dayalı bir
dal olduğunu kesinlikle düşünmüyorum.
Tam tersine, size ne kadar ezber bilgi
dayatırlarsa hukukun temelini o kadar az
kavradığınızı düşünüyorum ve bu sizin
hukuku ve kanunları yorumlama ve anlama
kapasitenizi oldukça düşürüyor. İşte tam da
bu sebeple Bİ Gİ ukuk diğerlerinden çok

- DOSYA AVUKATLAR ALİ YURTSEVER ayrı gözüküyordu ve esasen
Bİ Gİ’yi özel kılan da verdiği eğitim ve
akademik kadrosunun zenginliği idi. Son
zamanlarda çok yakından takip edemesem
de, Bİ Gİ’nin akademik kadrosunun
hala çok zengin olduğunu duyuyorum.
Dolayısıyla sanırım Bİ Gİ’yi özel kılan şey,
özellikle ukuk Fakültesi bağlamında, hala
aynı.
yaşında hukuk okumayı
kafama koymuş um dediniz
u du umda o ukluk hayaliniz
de hukuk okumak ı
Evet, ukuk Fakültesi ilk ve tek tercihimdi.
Avukat olmak hep hayalimdi denemez,
ancak hukuk okumak sanırım hep
hayalimdi. Yani hukuk okuyup savcı, hakim
veya akademisyen de olabilirdim, bunları
da elbette bir noktada düşündüm ancak
en sonunda avukat olmanın benim için
daha doğru tercih olduğuna karar verdim.
ukuk okumaya ise kesin olarak lise 1’in
sonunda karar verdiğimi söyleyebilirim ve
o günden sonra da hiç kararım değişmedi.
Zaten ÖSS tercih formunda sadece
hukuk fakültelerini yazmış, başka hiçbir
alanda tercih yapmamıştım. uan dönüp
bakınca da bu tercihimden yana en ufak
bir pişmanlık yaşamadığımı söyleyebilirim.
Yani yine seçme şansım olsa yine Bİ Gİ’de
hukuk okurdum.
Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı
oldu u adaki e i imin
ka iye inize ne i i olumlu
dokunuşla ı oldu
Bİ Gİ ukuk’un verdiği eğitimin ve
akademisyen kadrosunun kalitesi Türkiye
standartlarının çok üzerindeydi. Bİ Gİ’de
aldığım eğitim bana hukuku ezberlemeyi
değil anlamayı ve yorumlamayı öğretti. Bu
sayede meslek hayatımda farklı alanlardaki
hukuksal gelişmeleri daha rahat takip edip
daha rahat yorumlama şansı buldum ve
bu beni çoğu zaman diğerlerinin bir adım
önüne koydu diyebilirim. Zira iş hayatında
bilgi eşittir saygıdır. Yani çalıştığınız yerde
veya meslektaşlarınız tarafından saygı
görmek istiyorsanız bilgi sahibi olmalısınız.
Bİ Gİ’de aldığım eğitim sayesinde bu
konuda hep avanta lı oldum diyebilirim.

izi u meslek e u ne kada
en ok ne zo ladı
anı sı a en
ok ze k aldı ınız nele oldu
Bu mesleğin en zorlu tarafı günlük
stresi ile başa çıkmayı öğrenmek oldu
sanırım. Çünkü yaptığımız iş gereği
yaşadığımız stres gerçekten çok yüksek
olabiliyor. Milyonluk davaları veya
sonunda kişinin hürriyetinden yoksun
kalma olasılığı bulunan bir ceza davasını
kazanmaya çalışmak veya milyon
liralık sözleşmeleri herhangi bir pürüz
çıkmaması için revize etmek ve tüm
bunları mümkün olan en kısa sürede
tamamlamak her zaman o kadar kolay
ve rahat olmayabiliyor. Sizin avukat
olarak yaşadığınız stresin üzerine
müvekkilinizin de stresini taşımak zorunda
kalabiliyorsunuz. Sanırım en zorlu tarafı
bu. En çok zevk aldığım tarafı ise, hukukun
tartışmalı olduğu farklı teorilerin ve
fikirlerin olduğu alanlarda o tartışmalı
hukuk kuralını anlamak, yorumlamak ve
müvekkilinizin lehine olacak şekilde bir
çözüm strate isi üretmek. Geliştirdiğiniz
bu strate i sonucunda istediğiniz sonucu
aldığınız zaman çok keyifli oluyor.
Tabi her zaman işler istediğiniz gibi
gitmeyebilir, bunu da her zaman
kabul etmek gerek.
ele ek hedefle iniz nele di
Gelecekteki en büyük hedefim elbette ki
yeni kurduğum büroyu daha da büyütmek
ve saygın bir büro haline getirmek.
Bunun elbette ki maddi boyutu da
var, ancak daha da önemlisi yukarıda
da değindiğim gibi saygınlık. En büyük
hedefim ileride saygın bir avukat
olmak diyebilirim.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en
y k
a siyeniz ne olu du
Öğrencilere en büyük tavsiyem, aldıkları
derslerde kanun ezberlemeye odaklanmak
yerine işin mantığını anlamaya çalışmaları
olur sanırım. Bu bazen o kadar kolay
olmayabiliyor biliyorum, özellikle ilk 2 sene
biraz şaşkın giriyorsunuz derslere ancak
bir yerde bu hukuk nosyonu oturuyor ve
kuralları daha net anlamaya başlıyorsunuz.
Bir de tabi derslerde alacakları notların
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BİLGİ’DE OKUDUĞUM
DÖNEMDE BELKİ DE
BANA EN ÇOK KATKISI
OLAN ŞEY, 3. SINIFTA,
YRD. DOÇ. DR. ASUMAN
AYTEKİN İNCEOĞLU
ÖNDERLİĞİNDE
KATILDIĞIMIZ MAHMUT
ESAT BOZKURT
KURGUSAL DAVA
YARIŞMASI OLMUŞTUR.
her şey olmadığını ve başarılı bir avukat
olmak için mutlaka yüksek notlar almaları
gerekmediğini hatırlatmak isterim. Burada
ek olarak şunu söylemek istiyorum, benim
Bİ Gİ’de okuduğum dönemde belki de
bana en çok katkısı olan şey, 3. sınıfta,
Yrd. Doç. Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu
önderliğinde katıldığımız Mahmut
Esat Bozkurt Kurgusal Dava Yarışması
olmuştur. O dönemde muhteşem bir
ekiple birlikte bu yarışmaya katılmış ve
yanılmıyorsam hukuk fakültesine bu
yarışmadaki ilk birinciliğini kazandırmıştık.
Tabi ki çok uzun ve çok çalıştık bunun için
ama sonucunda verdiğimiz tüm emeklere
değdi diye düşünüyorum. İşte bu yarışma
için yaptığımız hazırlıklar bana hukuku
anlamayı, farklı perspektiflerden bakmayı
en belki de en önemlisi hukuki araştırma
yapmayı öğretti. Dolayısıyla öğrencilere
son tavsiyem, sadece derslere odaklanmak
yerine bu tarz kurgusal dava yarışmalarına
katılmaları veya daha pratik ağırlıklı başka
seçmeli dersler bizim dönemimizde klinik
çalışmalar olurdu örneğin seçmeleridir.
Okurken bunlar bazen fuzuli gelebilir ancak
sonrasında size kattıkları gerçekten çok
değerli oluyor.
e son ola ak
ile
yapalım finali iz e
li
olmak ne demek
Bİ Gİ’li olmak, Türkiye sınırları içerisinde
alabileceğiniz en iyi hukuk eğitimlerinden
birini almış olduğunu bilerek meslek
hayatına atılmaktır diye cevaplayabilirim
bu soruyu sanırım.

- DOSYA AVUKATLAR VOLKAN AKBAŞ -

İS ANBUL AN ÇANAKKALE E
UZANAN BİR BAŞARI K S
Volkan kbaş. İstanbul ilgi niversitesi Hukuk akültesi
mezunu. İ İ’ye başladığım andan itibaren bana
üniversiteli olma kültürünün en iyi şekilde aşılandığını
hissediyorum. ence bu, dersliklerde ğrendiğimiz teorik
bilgiler kadar, hatta bazı durumlarda bu bilgilerden bile
daha nemli. diyerek dile getiriyor s zlerini. u an
kariyerini anakkale’de sürdüren vukat Volkan ybaş
ile hukuk ve İ İ üzerine bir s yleşi gerçekleştirdik.
izi i az anıya ak aşlayalım
s yleşimize olkan Ak aş kimdi
ka mezunusunuz
28.01.1980, İstanbul doğumluyum. 2
çocuklu bir ailenin büyük olanıyım. Bir
kız kardeşim var; o da benim gibi İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nden ancak uluslararası
ilişkiler bölümünden mezun oldu. Örgün
öğrenimimi İstanbul’da, ğur Kole i’nde
tamamladım. Sonra giriş sınavında
hukuk bölümünü tercih ederek İstanbul
Bilgi Üniversitesi ukuk Fakültesi’ne
kaydoldum. 2004 yılında mezun oldum
ve aynı yıl avukat sta ıma başladım.
Ailemde hiç hukukçu yok. Ben, ailenin
ilk ve şimdilik tek hukuk mesleğini tercih
eden kişisiyim. Bu tercihimi etkileyen
önemli faktörlerden biri içerisinde hiç
hukukçu barındırmayan ailem; bir diğeri
o dönem bir yenilik olarak bünyesinde
hukuk fakültesini açan İstanbul Bilgi
Üniversitesi’dir.
uan alış ı ınız şi ke eki
pozisyonunuz nedi a ı lıklı
ola ak han i da ala a
akıyo sunuz
Avukatlık sta ımı çeşitli hukuk
bürolarında tamamladım. Bu hukuk
büroları ağırlıklı olarak icra iflas
hukuku ve davalar konusunda faaliyet
gösteriyordu. Türkiye’de yabancı
vatandaşlara gayrimenkul satışına
yönelik düzenlemeler gündeme
geldiğinde 1 yıl kadar Bodrum’da
çalıştım. Burada yabancılara gayrimenkul
satışı konusunda faal olan İngiliz menşei

Parador Properties’e hukuki
danışmanlık hizmeti sundum.
Sonrasında Telekom sektörüne
atıldım. 10 yıla yakın sırasıyla Avea
ve Turkcell’de düzenleyici hukuk ve
rekabet hukuku konularında anılan
irketlerin çeşitli kademelerinde
hukuk müşavirliği görevi
yürüttüm. 201 yılında aldığım
radikal bir kararla İstanbul’dan
Çanakkale’ye taşındım ve burada
kendi hukuk büromu kurdum.
Ancak İstanbul’dan tam olarak
kopamadım. alen İstanbul’daki
çeşitli firmalara regülasyon teorisi
ve rekabet hukuku konularında
danışmanlık hizmeti sunuyorum.
eden
yi e ih e iniz size
e
yi zel kılan neydi
içbirimiz üniversiteye adım attığımız
ilk gün üniversite hayatının ne olduğunu,
nasıl olacağını bilmiyorduk. Bizden
önceki nesillerin üniversite hayatının da
o dönemki politik ortam nedeniyle pek
parlak olmadığını ne yazık ki hepimiz
biliyoruz. Annem bana ne okursan oku
muhakkak üniversite hayatını yaşa, o
kültürü edin derdi. Dediğinde haklıymış.
Bİ Gİ’yi tercih etmemde ailemin desteği
oldukça fazla. Demek ki bizim o dönem
göremediğimiz bazı incelikleri Bİ Gİ’de
görmüşler ki bizim tercihimizi bu şekilde
yönlendirmişler. İyi ki de yapmışlar.
Açıkçası Bİ Gİ’yi -bana göre- özel kılan
ilk adımda bilmediğimiz bir üniversite
kültürünü bize aşılamış olması ve
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Volkan Akbaş

mezun olduğumda bundan oldukça
memnun olduğumu hissetmem. Tek
üzüntüm san alistanbul Kampüsü’nü
yaşayamamış olmam. Ancak mezunu
olduğum Bİ Gİ’nin böyle bir alanı hayata
geçirmesinden gurur duyduğumu da
ifade etmek isterim.
ye aşladı ınızda
eklen ile iniz nele di şimdi
ak ı ınızda a min edi i uluyo
musunuz
Bİ Gİ’yle ilgili özel olan kısmı hemen
yukarıda belirtmiştim. Bİ Gİ’ye
başladığım andan itibaren bana
üniversiteli olma kültürünün en iyi
şekilde aşılandığını hissediyorum. Bence
bu, dersliklerde öğrendiğimiz teorik
bilgiler kadar, hatta bazı durumlarda bu
bilgilerden bile daha önemli. Özellikle
şimdi baktığımda, Bİ Gİ’den bugüne

- DOSYA AVUKATLAR VOLKAN AKBAŞ kadar taşıyabildiğim dostluklar, anılar,
oluşturduğumuz ortak kültür paha
biçilemez.
Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı
oldu u adaki e i imin
ka iye inize ne i i olumlu
dokunuşla ı oldu
Aslında biz Bİ Gİ ukuk’un ilk
mezunlarından sayılırız. Dolayısıyla
kariyer hayatımızın ilk adımlarında
sınanırken, bizimle birlikte Bİ Gİ ukuk
Fakültesi de sınanmaktaydı. Gelinen
noktada, Bİ Gİ’li olmanın oluşturduğu
olumlu algının bizden sonraki
hukukçu arkadaşlara olumlu referans
oluşturduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla
herkes ektiğini biçmiş oldu.
izi u meslek e u ne kada en
ok ne zo ladı
anı sı a en ok
ze k aldı ınız e iyiki dedi iniz
anla han ile iydi
Öğrenme aşaması. ukuk bana göreteoride onlarca kuralı barındırsa da,
teorinin pratiğe dönüştüğü noktada
avukatı zorlayan bir alan. Yani fakülteyi
en iyi notla, başarıyla tamamlayan bir
çok arkadaşın teorik bilgileri pratiğe
dökmekte zorlandığı, hata yaptığı bir çok

BİLGİ’Lİ OLMANIN
OLUŞTURDUĞU OLUMLU
ALGININ BİZDEN
SONRAKİ HUKUKÇU
ARKADAŞLARA
OLUMLU REFERANS
OLUŞTURDUĞUNU
DÜŞÜNÜYORUM.
örnekle karşılaştım. Dolayısıyla avukat
için pratikte öğrenme süreci oldukça
zorlayıcı olsa da, sonrasında edinilen bilgi
ve tecrübe birikimiyle girişilen işlerde
gösterdiğiniz hakimiyet zevk verir ve
sonunda iyiki dediğiniz birçok anınız olur.
ele ek hedefle iniz nele di
Başından beri bir alanda gerçek
anlamda uzmanlaşmak ve kariyerimi
uzmanlaştığım alanın çevresinde
oluşturmak istiyordum. Bunu
başardığıma inanıyorum. Dolayısıyla
mesleki açıdan da uzun vadeli bu hedefe
ulaşmış olduğumu düşünüyorum. u an
da avukatlık dışında odaklandığım başka
alanlar da bulunuyor. Odak noktamı
kısmen avukatlık dışındaki bu alanlara
da yönlendirmiş durumdayım. Ancak

gelecek için hedefler koymak şuan ki
yaşam tarzımla ve yaşımın getirdiği
hayata bakış açısıyla örtüşmediği de
yadsınamaz bir gerçek. Bunun için, anı
yaşamak, geleceği de bugünün getirdiğine
bırakmak öncelikli tercih sebebim.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en
y k a siyeniz
ne olu du
Birçok görüşmemde, yeni mezun olan
arkadaşların öncelikli tercihinin işi
öğrenmekten ziyade para kazanmak
olduğunu tecrübe ettim. Evet, para
kazanmak tabiki önemli ve gerekli.
Ancak, özellikle öğrenme süreci
hiçbir zaman bitmeyecek olan
yeni mezun hukukçu veya avukat
arkadaşlar için öncelikli tavsiyem işi
hakkıyla öğrenmeleri. Gerekirse hiç
para kazanmadıkları, tabiri caizse
sömürüldükleri ancak işi hakkıyla
öğrendikleri bir hukuk
bürosunda veya avukat yanında
paradan daha çok değerli olan
uygulamaya yönelik
bilgileri öğrenmeyi
maddi getiriye tercih
etmelerini; bu
bilgilerin
onlara enin
sonunda
maddi getiri
sağlayacağını
lütfen hep
anımsasınlar.
e son ola ak
ile yapalım
finali iz e
li
olmak ne demek
Marka. Sadece benim
bilgim dahilinde
Bİ Gİ’li olup kariyerlerinde
inanılmaz yerlere gelmiş
arkadaşlarım var. Bu sayı
günden güne de ivme
kazanarak artıyor. Bunun
temel sebebi de, önceki
mezunun bir sonrakine;
bir sonrakinin ise gelecek
nesillere güzel birer
referans oluşturması.
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- DOSYA AVUKATLAR PELİN PINAR KAYA -

AZ S A ERLİ İN EN
KI E Lİ A UKA A
UZANAN BİR BAŞARI
İKA ESİ

elin ınar Kaya İstanbul ilgi niversitesi Hukuk
akültesi
mezunlarından. üksek lisansına
konomi Hukuku alanında devam ediyor.

Kurumsal bir şirkette kıdemli avukat olarak
çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul Barosu
Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu’nda başkan
yardımcısı olarak görev alıyor. Avukat Pelin
Pınar Kaya ile geçmişten bugüne keyifli bir
röporta gerçekleştirdik.
u ne kada ne ele de
alış ınız a ı lıklı ola ak
il ilendi iniz da ala han ile i
Çalışma yaşamı aslında herkes için uzun
bir hikaye. Ben ukuk Fakültesi’nde
öğrenciyken yaz sta yeri olarak hukuk
bürolarında çalışmaya başlayanlardanım.
İkinci sınıfı bitirdiğim yaz
aylarında küçük
sayılabilecek hukuk
bürolarında, üçüncü
sınıfı bitirdiğim
yaz aylarında ise
ismi bilinen,
çalıştıkları
alanda oldukça
iyi olan ve
mesleki
yaşamıma
çokça artısı
olan hukuk
bürolarında
çalıştım. Sonrasında
lisans eğitimi bitti ve
mezun olduktan tam bir hafta
sonra üniversitemizin kurucularından
Orhan Gemicioğlu’nun yine kurucusu
olduğu Gemicioğlu ukuk Bürosu’nda
yasal sta ıma başladım ve sta ım bittikten

sonra avukat olarak aynı yerde
çalışmaya devam ettim. 2014 yılında
ise Garanti Emeklilik ve ayat
A. .’de çalışmaya başladım ve devam
ediyorum. Öğrencilikten bu yana
sürdürdüğüm çalışma hayatımda
çok çeşitli alanda çalışma imkanı
buldum ama özellikle bir şirkette avukat
olarak çalışmayı sürdürüyorsanız pek çok
alana dokunmaya devam edebiliyorsunuz.
Bunların arasında Ticaret ukuku, Tüketici
ukuku, Bankacılık ve Finans ukuku,
İcra İflas ukuku, Sigorta ukuku, Ceza
ukuku ve İş ukuku oldu. Ayrıca ayat
Sigortaları ve Bireysel Emeklilik
Sistemi alanında da
bilirkişilik yapma
imkanım oldu
eden hukuk
fak l esini
e eden
yi
e ih
e iniz
Açık olmak
gerekirse ailemin
ve beni iyi tanıyan
sözü kıymetli birkaç
büyüğümün tavsiyesini
dinledim.
ize
e mesle inizin en
eli in a ı e eksile i nele di
Avukatlık mesleği de her meslekte olduğu
gibi artısı ve eksisi çok olan bir meslek.
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Pelin Pınar Kaya

Burada saymakla bitmeyecektir ama
genel itibariyle zorlukları daha baskın.
Zira giderek artan büyük ofis algısı ve
tekelleşme hali, İşçi Avukatlık meselesini
tetikliyor. İşçi Avukatlar çok zor koşullarda
çalışmak zorunda kalıyor. Adliyelerde
müthiş bir koşturma hali, düşük ücretle
çalışmaya mecbur bırakılma, işveren
tarafından SGK primlerinin eksik
yatırılması, fazla mesaiye zorlanma,
işveren tarafından ücretlerin zamanında
yatırılmaması vb. gibi. Benim de üyesi
olduğum İstanbul Barosu Bağlı Çalışan
Avukatlar Kurulu her üyesiyle bahsettiğim
hak ihlallerini engellemek ve işçi
avukatların sesini yükseltmek için disiplinli
ve yoğun çalışıyor. İşçi Avukatların sesi
olmaya ve işçi avukatların uğradığı hak
ihlallerine karşı dayanışma içinde olmaya
çalışıyoruz.
Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı oldu
u adaki e i imin ka iye inize ne
i i olumlu dokunuşla ı oldu
Benim öğrenim gördüğüm dönemde
fakültemizin öğretim kadrosu oldukça
tecrübeli, alanının en iyisi sayılabilecek
kişilerden oluşuyordu. Tüm derslerimizde

- DOSYA AVUKATLAR PELİN PINAR KAYA pratik eğitimler veriliyordu. ocalarımıza
ulaşmak oldukça kolaydı. ala öyle
olduğunu görebiliyorum. Mezun
olduktan sonra da aynı şekilde iletişimi
devam ettirebilmek mümkün oldu. Bu
saydıklarımın hepsi kariyerime de etkisi
olan olumlu hususlardır.
ele ek hedefle iniz nele di
Büyük hırslarım yok, mutlu olabileceğim
bir yaşam kurmaya çalışıyor ve kendi
hukuk büromu açmayı hedefliyorum.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en y k a siyeniz
ne olu du
Bu konuda mütevazi olamayacağım,
sadece avukat olarak değil, hangi işi
yaparsam yapayım işimi en iyi şekilde
yapmaya ve başarılı olmaya çalışıyorum. Bu
nedenle hangi bölümde okursa okusun tüm
öğrenci arkadaşlara tavsiyem, çalışmayı
eziyet olarak değil, bir hayat pratiği
olarak görmeye çalışmalarıdır. Ama tabi
kastettiğim şu değil, çokça

mesai yapın, ofislerde uyuyun, ertesi
gün daha çok çalışın gibi bir tanım
vermiyorum. Çalışma koşulları giderek
zorlaşıyor, ücretler düşük, çalışma saatleri
ve işverenin beklentileri çok yüksek.
Buna karşı ilkeli bir duruş sergilemek
oldukça önemli. Yaşam bir daha geri
gelmiyor, robot gibi değil, insanca yaşamak
lazım. Kişisel ve mesleki donanımınızı
sağlam tutarsanız, ilkelerinizi kabul
ettirebilirsiniz. Bununla beraber, hukuk
öğrencilerine ayrıca bir tavsiyem olacak.
Öğrencilik sonrasında iyi bürolarda
çalışmak oldukça önemli ama benim
iyi büro tanımım biraz farklı. İyi büro
demek, ismi çok bilinen, onlarca kişinin
çalıştığı yer demek değildir. Küçük olarak
adlandırılan hukuk bürolarında mesleğinde
başarılı, araştırmacı, kendisini geliştirmeye,
hukuki bilgisini daima güncel tutmaya
devam eden, disiplinli ve ilkeli bir avukat
ile çalışarak hem mesleğe dair, hem de
hayata dair pratiklerinizi geliştirebilir
ve başarılı olabilirsiniz. ayallerinizi,
amaçlarınızı insanca bir yaşama dair
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MUTLU OLABİLECEĞİM
BİR YAŞAM KURMAYA
ÇALIŞIYOR VE
KENDİ HUKUK
BÜROMU AÇMAYI
HEDEFLİYORUM.
kurgulamanızı öneririm. Bu vesileyle
gelecekte meslektaşımız olacak öğrenci
arkadaşlarımızı mezun olduktan sonra
İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar
Kurulu’na davet ediyorum.
e son ola ak
ile
yapalım finali iz e
li
olmak ne demek
Bu sorunuzu Bİ Gİ’li olmak üzerinden
cevaplamak yerine Bİ Gİ’de tanıştığım
dostlarımın ve hocalarımın hayatıma
kattığı güzellikler, deneyimler üzerinden
tanımlamak isterim. Zira Bİ Gİ’de
tanıştığım hepsi birbirinden kıymetli
dostlarım ve hocalarım var.

- DOSYA AVUKATLAR GÜLDEN GERGER -

E E İ UKUKUN ERKESE LAZI
L U UNU U URABİL EK

Gülden Gerger

v. ülden erger
yılı
mezunlarımızdan. İ İ’den mezun
olmasını gurur’ olarak nitelendiriyor.
İstanbul’da sta yaparken özel hukuk
alanına yöneliyor ve daha hızlı ilerlemek
için New York’a gidiyor. Burada bir süre
yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüyor ve
hikayesi başlıyor
izi anıya ak aşlayalım
Kendinizden kısa a
ahsede misiniz
1991 Adıyaman doğumluyum. 40 yıllık
bir ticari hayatı olan ve gece geç saatlere
kadar çalışan bir babanın kızıyım. Emek
vermenin ne demek olduğunu bilen, etik
değerlere önem veren biriyim. 2014 yılı
İstanbul Bilgi Üniversitesi ukuk Fakültesi
mezunuyum. Bunu söylerken bile çok
büyük bir gururla söylüyorum.
ak ı ınız da a konula ı nele
daha ok han i da ala ile
il ileniyo sunuz
2014-201 yılları arasında İstanbul’da sta
yaparken tamamen özel hukuk alanına
yönelmiştim. Aslında İstanbul’daysanız
özel hukuk alanının ihtişamına
kapılmama gibi bir
durumunuz olmuyor.
Özel hukuk
alanında daha
hızlı bir şekilde
ilerlemek için
New York’a
dil eğitimi
almaya gittim.
Bir seneye
yakın orada
kaldım ve 2016
yılında Türkiye’ye
döndüm. Ülke
çapında çok zor
dönemlerden geçiyoruz
hem de görmezden gelinemeyecek
kadar zor bir dönemden geçiyoruz.

ayatta nasıl deneyimler
yaşayacağımızı kimse bilemez.
iç hayalini kurmadığım ve
belki de zorluğu sebebiyle
kaçtığım Ceza ukuku alanına
yönelme serüvenim böyle
başladı.
kul yılla ınız ile
de am edelim ukuk
fak l esinde okumak
nasıl i deneyimdi
sizin i in
ne in
unu amadı ınız i
anınız a mı
Aslında birden fazla anım var
ancak insanların hayatında
bir dönüm noktası olabilecek
bazı anılar vardır. Benim anım da bu
şekilde; benim gözümde seçmeli ders
hukuk fakültesinde seçimi en zor olan
derslerden biriydi. Üst sınıflar gözümü çok
korkutmuşlardı. Özellikle bir hocanın ismi
geçiyordu ki; onun dersini alıp dersten
kalan çok öğrenci vardı.
Yaklaşık üç sene ders
seçimi yaparken, o
hocanın dersi bana
kalırsa ne yaparım
diye korkarak,
seçmeli dersi
seçtim. Tabi
ki o gün geldi
ve üç senenin
sonunda hiçbir
seçmeli ders
kalmayınca o
hocanın dersini
seçmek zorunda
kaldım. Avukatlık
ukuku Yrd. Doç. Dr.
İdil Elveriş’in dersi, artık ders
programımda olan bir dersti. atta son
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sene kalacaksın diyerek bir arkadaşım
benimle dalga bile geçmişti. Aslında hayat
beni yeniden bir sınava hazırlıyordu.
Abartmayarak söylüyorum; hayatımda
gördüğüm en mükemmel, en karakteristik
özelliklere sahip, en samimi hocalardan
biri olduğunu yaşayarak öğrendim. Tek
istediği öğrencinin öğrencilik yapmasından
başka bir şey değilmiş. Ben o konularda
çok iyiydim. ayata başka pencerelerden
bakmamı sağlayan ve üniversiteden mezun
olmama rağmen hala iletişim kurabildiğim,
çok sevdiğim hocalarımdan biridir. Bunu
her üniversitede yaşayamazsınız. Bu
Bİ Gİ’nin farkıdır.
Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı
oldu u adaki e i imin size en
y k kazan ı neydi
Aslında yaşamış olduğum anıyla bunu
paylaştım. Ancak ikinci bir paylaşım
yapmam gerekirse; Bİ Gİ’nin gerçekten
insan yetiştirme konusunda çok iyi,
ideal programları var. Ben de o dönem
ortalamam düşük olmasına rağmen izlemiş

- DOSYA AVUKATLAR GÜLDEN GERGER olduğum bir filmden cesaret alarak kayıt
yaptırmıştım. Bu program Etik Değerler
Merkezi’nin EDMER ilk pro esiydi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve diğer kardeş
üniversitelerle hazırlamış olduğu Özlem
Seller hocamızın önderliğinde yapılan
Etik ider Akademisi başlığı altında etik
lider yetiştirme pro esiydi. em başka
fakültedeki öğrencilerle olan bağınızı
güçlendirmek hem başka üniversiteden
arkadaşlar edinmek hem de gerçek bir
liderde olması gereken özelliklerin ne
olduğu ile alakalı çok ciddi çalışmalar yapıldı.
Bugün hızla yayılan bu akademinin ilk
mezunlarından biri olmak çok gurur vericidir.
li ola ak okula dai
iyi ki le iniz nele di
İyi ki diye sayabileceğim çok şey var. O
yüzden sınırlandırmak istemiyorum.
Okurken bazı şeyler zor

gelse de mezun olduktan sonra bunu çok
daha fazla hissediyorsunuz. Bu yüzden iyi ki
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bir üyesiyim.
ele ek hedefle iniz nele di
İnsanlığa insan olduğunu, kardeş olduğunu
ve hukukun herkese lazım olduğunu
duyurabilmektir.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en
y k a siyeniz
ne olu du
Başarılı bir avukat olmak için yapılması
gerekenlerden biri Yargıtay kararı
okumaktır. Biz üniversitedeyken
hocalarımız bunun üzerinde dururlardı
ama bazen önemsiz gelebiliyordu. uan
görüyorum ki bu çok önemli bir nokta.
Ayrıca hukuk fakültesi zor diye asla
kitapların içine gömülmesinler. er şey
dozunda olduğu müddetçe üstesinden
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gelinebilir. Edebiyat, sanat, müzik
gibi kendilerini rahatlatacak bir şeyle
ilgilenmelerini tavsiye ederim. ukuk
aynı zamanda sosyal olmaktır, iletişim
kurabilmektir.
e son ola ak
ile yapalım
finali iz e
li olmak ne
demek
Bİ Gİ’li olmak KA İTE İ olmaktır.
Bİ Gİ’li olmak ÖZGÜ EN İ olmaktır.
Bİ Gİ’li olmak ETİK DE ER ERE önem
vermektir.
Bİ Gİ’li olmak OB EKTİF olmaktır.
Bİ Gİ’li olmak EYECANINI
KAYBETMEDEN İ ER EYEBİ MEKTİR.
Özellikle Bİ Gİ’li olmak KİMSEYİ
YARGI AMAMAK, DÜ ÜNCEYE ÖNEM
ERMEKTİR.
Bİ Gİ’li olmak İNSANI İNSAN O D
İÇİN SE MEKTİR.

- DOSYA AVUKATLAR PINAR GÜLTEKİN -

K
Pınar Gültekin

ınar ültekin,
yılı mezunlarından. kulu bitirip yasal sta d nemini
tamamladıktan sonra ondra’ya giderek bankacılık ve finans hukuku
alanında yüksek lisans yaptı. uan zel bir şirkette ro e inansmanı
olarak g rev yapan v. ınar ültekin ile kariyeri üzerine konuştuk.
Ka yılında mezun oldunuz
Öncelikle benimle röporta yaptığınız için
teşekkür ederim. Kendimi kısaca tanıtmam
gerekirse, 1990 İstanbul doğumluyum.
işli Terakki isesinden 2008’de mezun
olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi
ukuk Fakültesi’nde öğretim hayatıma
devam ettim ve 2012 yılında mezun
oldum. Bİ Gİ’den mezun olduktan sonra
bir süre çalışma hayatına atıldım. Yasal
sta dönemimi tamamlayıp ruhsatımı da
aldıktan bir süre sonra ondra’da City,
niversity of ondon’da Bankacılık ve
Finans ukuku alanında yüksek lisans
diplomamı aldım. u anda da erdi
Avukatlık Ortaklığı’nda Pro e Finansmanı
alanında çalışma hayatıma devam
ediyorum.
ezun olmadan ka iye hedefinizi
danışmanlık a ı lıklı ola ak
eli lediniz e amında da u
s e nasıl ile ledi
Bugüne kadar şimdi çalışmakta olduğum
büro da dahil 3 farklı yerde çalıştım.
Kariyer hedeflerimi daha mezun
olmadan danışmanlık ağırlıklı olarak
belirlemiştim. O nedenle çalışmakta
olduğum yerler de danışmanlık yapan
yerlerdi. Mezun olduktan sonra yasal
sta ıma Garanti Bankası Danışmanlık
Departmanı’nda başladım 6 ay kadar
danışmanlık departmanında çalıştıktan
sonra Pro e Finansmanı departmanında bir
süre çalışmaya devam ettim. Sta dönemi
olması, yeni mezun olmanın verdiği

kafa karışıklıkları nedeniyle olsa gerek o
dönemde daha aktif çalışmak istemem
sebebiyle hem danışmanlık hem de dava
takibi ağırlıklı butik bir büroda çalışmaya
devam ettim. Burada ağırlıklı olarak deniz
hukuku ve taşımacılık alanlarında davalar
ile iş hukuku, sözleşmelerden doğan
uyuşmazlıklar ve şirketlerin kurumsal
yönetimiyle ilgili hukuki danışmalıklar
ile ilgileniyorduk. 1, yıl kadar burada
çalıştıktan sonra artık kafamda çalışma
hayatımı ne şekilde yönlendirmem
gerektiği hakkında bir fikir oluşmuş oldu
ve ben de bu sebeple yukarıda da sözünü
etmiş olduğum gibi kariyerime hedeflerim
doğrultusunda istediğim alanda yön
verebilmek için ondra’da Bankacılık ve
Finans ukuku alanında master’a gittim.
u anda da erdi Avukatlık Ortaklığı’nda
çalışma hayatıma bu doğrultuda Pro e
Finansmanı alanında devam ediyorum.
ukuk fak l esi o ukluk
hayaliniz miydi
ukuk fakültesi ya da avukat olmak
hiçbir zaman çocukluk hayalim olmadı,
ailemde de daha önce hukuk okumuş kimse
bulunmuyor, ancak ben Bİ Gİ’den mezun
olduktan sonra kardeşimin de hukuk
okumasında ısrarcı oldum.
u ne kada mesleki anlamda
sizi en ok ne mu suz mu lu e i
İster büyük firmalarda olsun ister ufak
bürolarda olsun avukatlık günlük stresler,
iş yoğunluğu, zaman zaman müvekkil

VITA E

- 56 -

O CA K -ŞUB AT-M A R T 2 0 1 8

baskıları dolayısıyla oldukça zorlu bir
meslek. Yaptığınız işteki sorumluluğunuz
doğal olarak seviyenize göre artıyor ve
bu sorumluluk da stresi beraberinde
getiriyor. zun çalışma saatlerinin üzerine
stres de eklenince konsantrasyonunuzu
kaybetmeden çalışmaya devam edebilmek
oldukça güçleşiyor. Bu da zaman zaman
mutsuzluklara sebebiyet verebiliyor.
Ancak uzun çalışma saatlerinin ve stresin
ardından işinizi layığıyla yerine getirmeniz,
müvekkillerinizin sizin emeklerinizin
farkında olması ve bunun yarattığı
rahatlama ve mutluluk da tarif edilemez.
Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı
oldu u adaki e i imin
ka iye inize ne i i olumlu
dokunuşla ı oldu
Ben her ne kadar hukuk okumayı
çocukluğumdan beri hayal etmemiş olsam
da, ÖSS’den sonra hukuk okumaya karar
verdiğim ve üniversite araştırmalarımı
yaptığım zamanlarda Bİ Gİ ukuk
gerek kadrosu gerekse de eğitim kalitesi
olarak ilk dikkatimi çeken şey olmuştu.
Genellikle başka alanlarda okuyan kişilerle
karşılaştığınızda hukuk okuyorum
dediğinizde size verdikleri ilk cevap o
kadar şeyi nasıl ezberliyorsunuz olur.
Bİ Gİ hukuk, bana ve bana bu soruyu
soranlara, hukukun ezber olmadığını,
hukukun yüksek yorum becerisi ve
araştırmak olduğunu öğretti. İş hayatında
da bu şekilde ezberci değil araştıran,

- DOSYA AVUKATLAR PINAR GÜLTEKİN sorgulayan ve yorum yapan biri oldum. Bu
da Bİ Gİ mezunlarını diğerlerinden hep bir
adım önde tutan en önemli şey sanıyorum
ki. İş hayatında size hangi üniversiteden
mezun olduğunuzu sorduklarında
Bİ Gİ’liyim demek yeterince tatmin edici
bir cevap oluyor.
aşka haya la a dokuna ak
onla a yeni yolla iziyo
e i anlamda yeni kapıla
a alıyo sunuz
m zo lukla ına
a men nasıl i duy u a uka
olmak
Yukarıda da sözünü ettiğim gibi, oldukça
stresli ve yoğun tempolu bir meslek
avukatlık. İster dava takibi ağırlıklı
olsun, ister danışmanlık ağırlıklı olsun.
Günün sonunda ya milyar dolarlık bir
sözleşmeyi revize ediyorsunuz ya da bir
kişinin belki de suçsuz yere özgürlüğünden
yoksun kalmaması için ya da bir işçinin
alacaklarını alabilmesi için çabalıyorsunuz.
Gerçekten sizin de dediğiniz gibi insanların
hayatlarına dokunan, sorumluluğu tepeden
tırnağa hissettiğiniz ama güzel sonuçlar
aldığınız zaman da bir o kadar keyifli bir
meslek avukat olmak. Bunun yanında
tabi ki sosyal olarak da insanlara avukat

olduğunuzu söylediğinizde size olan
yaklaşımları ve saygıları da dikkatlerden
kaçmayan bir gerçek.
ele ek hedefle iniz nele di
Gelecek hedeflerim sanıyorum herkesin
olduğu gibi mesleğimde daha ileri
seviyelere kendimi geliştirerek insanların
saygılarını da kazanarak adım adım
yükselebilmek diyebilirim.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en
y k a siyeniz
ne olu du
Öğrencilere en büyük tavsiyem
özellikle okul yıllarında paniğe
kapılmamaları ve kendilerine zaman
vermeleri olurdu. Üniversitenin ilk
yılları herkes için çok zordur. iseden
sonra herkes sudan çıkmış balık gibidir
gerçekten, ben bunu anlamıyorum,
ben bunu yapamıyorum gibi olumsuz
düşüncelerden kurtulmaları ve
hocalarının yönlendirmelerini takip
etmeleri onlar için en faydalı şey olacaktır.
ukukun ezber olmadığını tekrar tekrar
kendilerine hatırlatsınlar ve yorum
yapma yeteneklerinin ileride onları
herkesten bir adım ileriye götüren şey
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İŞ HAYATINDA SİZE
HANGİ ÜNİVERSİTEDEN
MEZUN OLDUĞUNUZU
SORDUKLARINDA
BİLGİ’LİYİM DEMEK
YETERİNCE TATMİN
EDİCİ BİR CEVAP
OLUYOR.
olacağını unutmasınlar. Bunun dışında da
hukukun hangi alanları kendilerine uygun,
kariyerlerine ne şekilde yön vermeleri
gerekiyor, nasıl bir avukat olmak istiyorlar
gibi sorunlarla mezun olduktan sonra
birden karşılaşmamak ve bocalamamak
için 2. sınıf itibariyle yaz sta ları yaparak
kendilerini ve mesleği yavaş yavaş tanımaya
başlamalarını tavsiye edebilirim.
e son ola ak
ile yapalım
finali iz e
li olmak ne
demek
Benim için Bİ Gİ’li olmak kendinden
emin olmak ve kendine güvenmek
demek ve bu da meslek hayatında
oldukça önemli bir şey

- DOSYA AVUKATLAR ELİF AYDIN -

BİLGİ Lİ L AK A RICALIK IR

lif ydın
mezunlarımızdan. ise ğreminini
İstanbul zel lman isesi yapıyor ve ardından İstanbul
ilgi niversitesi Hukuk akültesi ile lisansını tamamlıyor.
orunlu avukatlık sta ıyla beraber mesleki hayatının
. yılını tamamlamak üzere olan lif ile avukatlık
mesleği ve İ İ üzerine bir r porta gerçekleştirdik.
Ka iye asamakla ını
ı manı ken a ı lıklı ola ak
han i da ala la il ilendiniz şuan
ne ede alışıyo sunuz
Zorunlu avukatlık sta ımla beraber meslek
hayatımın 4.yılını tamamlamak üzereyim.
Bu süreç içerisinde yerli ve yabancı
tanınmış birden çok şirketlerle ve şahıslar
ile çalışma imkanına sahip oldum. Bu
kapsamda müvekkillerime Aile ukuku, İş
ukuku, Tüketici ukuku, Fikri Mülkiyet
ukuku, Marka ukuku, Sigorta ukuku
ve İcra İflas ukuku gibi alanlarda hizmet
verdim. 2017 yılından itibaren Kahveci
Avukatlık Bürosu’nda İcra ve İflas ukuku,
Sigorta ukuku alanında çalışmaktayım.
A uka lık an ziyade asıl hayaliniz
o uk dok o u olmakmış
eki
son asında nasıl de iş i di z a
y n n e u nok ala a eldiniz
Çocukken hepimize büyüyünce ne
olacaksın sorusunu sormuşlardır. Ben

henüz ilkokuldayken çocuk doktoru olmak
istediğimi söyleyip çocuklara hiç acı ilaç
vermeyeceğimi, iğne vurmayacağımı
üstüne basa basa dile getirmiştim. Daha
sonra lise yıllarında ise ailemde hiç avukat
olmamasına rağmen avukat olmaya
karar verdim. Bu kararı almamdaki en
büyük etken, haksızlıklar karşısında
sessiz kalamayacak bir kişiliğe sahip
olmam ve konuşmayı, anlatmayı seven
biri olmamdandır. Aynı zamanda lise
yıllarında izlemiş olduğumuz yerli ve
yabancı dizilerdeki kadın avukat rolünü
canlandıran oyunculardan etkilenmiş
olmamdı. 2000’li yıllarda dizilerdeki ünlü
kadın avukat karakterleri; Ally Mcbeal
ve Kurtlar adisi’ndeki Elif Eylül’dü. Bu
kadın avukatların en önemli özelliği, iş
hayatındaki erkek egemenliği arasından
sıyrılıp kendi ayakları üzerinde duran
kendi doğrularını ve düşüncelerini dile
getiren zorluklarla mücadele eden, pes
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Elif Aydın

etmeyen, inatçı, kararlı, saygın ve başarılı
kadınlar olmasıydı. Dizilerde kadın
avukatlarımız ve ekip arkadaşlarının
çalıştıkları hukuk büroları, takip ettikleri
davalar ile müvekkilleri ile olan iletişimleri,
haklı ve haksızın tarafında yer alırken
izledikleri yollar, bu yolları kanunlara
uygun bir şekilde kullanmaları ve Adliyeler
ile Mahkemelerde yaşanan olumlu ya da
olumsuz durumlar dikkatimi çekmişti.
eki size neden
diye
so sak
ek ok hukuk fak l esi
a ken neden
de e i im
almayı e ih e iniz
İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni seçmemdeki
en büyük etken, Türkiye’deki vakıf
üniversiteleri içerisinde eğitim alanında
ilk sıralarda yer almasıdır. Üniversite
sınavında başka vakıf üniversitelerinden
tam burs alma imkanım olmasına
rağmen İstanbul Bilgi Üniversitesi ukuk
Fakültesi’nde okumayı tercih ettim. Zira
ukuk Fakültesi’nin eğitim kadrosu da
göz dolduruyordu. Çünkü üniversiteye
başladığımda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin
12 yıllık bir geçmişi mevcuttu ve çevremde
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin farklı
alanlarından mezun, çeşitli alanlarda
çalışan büyüklerim vardı. epsinin ortak
noktası; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
alınan lisans eğitimi ile üzerine
koyduklarıyla iş hayatında güzel noktalara
geldikleriydi. Bende şahsım adına iyi bir
avukat olmanın yolunun öncelikle iyi bir

- DOSYA AVUKATLAR ELİF AYDIN eğitimden geçtiğine inanarak İstanbul Bilgi
Üniversitesi ukuk Fakültesi’nde lisans
eğitimimi aldım.
e am edelim
ile
Ka iye yaşan ınızda
li olmanın a an a ını
nasıl
d n z size ne i i
ka kıla ı oldu
Bİ Gİ’li olmak ayrıcalıktır. diyerek
söze başlamak istiyorum. Gerek iş
görüşmelerimde, gerek çalıştığım hukuk
bürolarında bu ayrıcalığı yaşadım. İşe kabul
edilme sürecinde özgeçmişinizdeki eğitim
bilgileriniz en az mesleki deneyiminiz kadar
etkili oluyor. Günümüzde İstanbul Bilgi
Üniversitesi ukuk Fakültesi’nden mezun
olan birçok avukat farklı hukuk dallarında
hizmet verseler de, en büyük ortak
noktamız bilgiyi kullanabilme ve o bilgi
doğrultusunda hizmet verebilmemizdir.
Avukat; her gün yeni bir bilgi ile kendini
ve ilkelerini geliştirir, kendini geliştirme ile
mesleğini geliştirir, mesleğini geliştirme ile
ise başarısını perçinler ve gerçek anlamda
iyi bir avukat olma yolunda emin adımlarla
iler. Bu anlayışımın temeli, İstanbul Bilgi
Üniversitesi’ndeki hocalarım sayesinde
atılmış oldu ve bunun için Bİ Gİ’li olmak
ayrıcalıktır diyorum.
o umluluk e ek i en onla a
kişinin so umlulu unu aşıdı ınız
zo i mesle iniz a
izi
ka iye yaşan ınız oyun a en
ok zo layan şey ne olmuş u e
ununla nasıl aş e iniz
Meslek hayatımın henüz başlarında olan
bir avukat olarak yaşadığım en büyük
sıkıntı, adliyelerdeki iş yoğunluğundan
dolayı günlük iş listemizin sekteye uğrama
riski ile karşı karşıya kalmamızdır. Ancak
avukatları iyi bir zaman yöneticisi
olarak tanımlamakta fayda var. Bu prensip
bizim mesleğimizin olmazsa olmasıdır.
Aynı günde birden fazla yerde olabilme,
birden fazla işi bitirebilme yetimiz
olmasa bu mesleği ircaa etme imkanımız
olmayacaktır.
ele ek hedefle iniz nele di
Mesleğimin ilk yıllarındayım. Daha
çok tecrübeye ve öğrenmeye ihtiyacım

olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda
hem hukuk alanında eğitimime devam
etmeye hem de hukuku besleyen yan dallar
ile kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İleride
kendim için doğru karar kıldığım bir hukuk
dalında uzmanlaşmış bir avukat olarak
çalışmak ve kendi adıma yeterli tecrübeye
ulaştığımı hissettiğimde de kendi büromu
açmayı planlıyorum. Zira, avukatlık
mesleğinin serbest çalışılması gereken bir
alan olduğunu düşünüyorum.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en
y k a siyeniz
ne olu du
Öğrencilere en büyük tavsiyem; sevdikleri
mesleği icraa etmeleridir. İnsan tüm
yaşamı boyunca mutlu olmak istiyorsa, işini
sevmelidir. Gününün çoğunda sevmediği
bir işi yapan insan, tükenir, hiçbir şey
üretemez ve mutsuz olur. ayatımız
mutsuz geçirilmek için çok kısa olduğuna
göre, hayattan tat almak için sevdiğimiz
işi tutkuyla yerine getirmekte fayda var
diye düşünüyorum. İşte o zaman, o iş ne
kadar zor ve meşakkatli olsa da, o bize yük
olmayacaktır.
e son ola ak
ile yapalım
finali iz e
li olmak ne
demek
Bİ Gİ’li olmak ayrıcalıktır. diyerek bu
defa cümlelerimi toparlamak istiyorum.
em mecazi anlamda hem de gerçek
anlamda Bİ Gİ’nin ayrıcalığını yaşamış

GÜNÜMÜZDE
İSTANBUL BİLGİ
ÜNİVERSİTESİ HUKUK
FAKÜLTESİ’NDEN
MEZUN OLAN BİRÇOK
AVUKAT FARKLI
HUKUK DALLARINDA
HİZMET VERSELER
DE, EN BÜYÜK ORTAK
NOKTAMIZ BİLGİYİ
KULLANABİLME VE O
BİLGİ DOĞRULTUSUNDA
HİZMET
VEREBİLMEMİZDİR.
biri olarak, hayatınızın gençlik döneminden
sonraki dilimini inşa ederken doğru
tercihler ve doğru adımlarla ilerlemeniz
gerekmektedir. Bunun yollarından
biri öncelikle kendinize güvenmeniz
ve bunu sağlarken de bilginizi sağlam
temellere oturtmanızdır. Nasıl çürük bir
temel üzerinde hiçbir yapı kalıcılığını
koruyamazsa, eksik, tekdüze bir bilgi
dağarcığı ile mesleğinizde ilerleyemez,
yerinizde sayarsınız. Bu nedenle İstanbul
Bilgi Üniversite’sindeki değerli hocalarıma
almış olduğum lisans eğitimi ile paylaşmış
oldukları bilgi ve deneyimleri için çok
teşekkür ediyorum.

- DOSYA AVUKATLAR HAVVA BALABAN -

BİLGİ E AL I I AL A I İLE
KARİ ER BASA AKLARINI
IZLA IR AN I
v. Havva alaban,
yılı mezunlarımızdan.
orunlu sta ını tamamladıktan sonra
ondra’ya yüksek lisans yapmaya gidiyor.

Ardından hukuk bürolarında çalışmaya
başlıyor. uanda bir hukuk bürosunun
kurucu ortaklarından. Av. avva Balaban
ile kariyer öyküsünü ve Bİ Gİ’yi konuştuk.
izi anıya ak aşlayalım Ka
yılında mezun oldunuz
ezun
olduk an son a nele yap ınız
Merhaba, ben avva Balaban. İstanbul
Bilgi Üniversitesi ukuk Fakültesi’nden
2007 yılında mezun oldum. Zorunlu sta ımı
tamamladıktan sonra ondra’ya yüksek
lisans yapmaya gittim. Türkiye’ye döndükten
sonra üç farklı hukuk bürosunda çalıştım.
2 senedir ise serbest çalışıyorum, Dedeoğlu
Balaban ukuk Bürosu’nun kurucu
ortaklarındanım.
ukuk fak l esini e ih
e menizin se e i neydi a uka lık
o ukluk hayaliniz miydi
Dürüst olmak gerekirse, hukuk okumak ve
avukatlık yapmak çocukluk hayalim değildi,

hatta aklımda hiç yoktu. Üniversite giriş
puanım geldikten sonra ve biraz da
babamın ısrarlarıyla hukuk okumaya
karar verdim. Mezun olduktan sonra
avukatlık yapmasam bile hukuk
mezunu olmanın ileride bana çok
faydası olacağını düşündüm.
kuldaki ilk yılla ınıza d nelim
asıl i
en iydiniz
Aslında çok çalışkan bir öğrenci
değildim, hukuk seçtim ama çalışmayı ve
okumayı pek sevmezdim o nedenle tüm
derslere girmeye ve takip etmeye özen
gösteriyordum çünkü bunu yapmak bile
sınavda başarılı olmaya yetiyordu.
s an ul il i ni e si esi nde
aldı ınız e i imin ka iye inize ne
i i faydala ı oldu
Benim mezun olduğum yıldan bu yana çok
fazla hukuk fakültesi açıldı ve avukat sayısı
da gün geçtikçe artıyor. Böyle olunca da,

Havva Balaban

Bİ Gİ mezunu olmanın farkını daha iyi
anlayabiliyorum. Almış olduğum eğitim
ve onun oluşturduğu alt yapı sayesinde
pratikte zorluk çekmediğimi düşünüyorum.
Bununla birlikte, üniversitenin katmış
olduğu uluslararası vizyon ve bakış açısının
kariyerime olumlu yönde etkileri olduğunu
düşünüyorum.
iz e
li olmak ne demek
luslararası standartlarda, sosyal ve
kültürel faaliyetleri oldukça geniş olan
bir okul. Ben Dolapdere Kampüsü’nde
okumuştum, o zaman ukuk Fakültesi
oradaydı. Okula girdiğimiz anda dış
dünyayla alakamız kesiliyor bambaşka bir
yere gelmiş gibi oluyorduk. Kampüsün
tasarımı ve dizaynı bile çok farklı ve güzeldi.
atta hiç unutmuyorum, o zamanlar okulu
aradığımızda bekletme müziği olarak Pink
Floyd’un Another Brick in the all şarkısı
çalıyordu, bana çok entersan ve güzel
gelmişti açıkçası. Bence bu bile, okulun
ne kadar eğlenceli ve farklı olduğunu
gösteriyor.
u ne kada ne i i zo lukla la
ka şılaş ınız mesleki anlamda
e z m s e le ini nasıl
y ne iniz
er işin, her mesleğin ayrı zorluğu vardır
ancak bizim mesleğimiz ekstra sorumluluk
ve disiplinli çalışma gerektiren bir meslek;
kendi işiniz olunca, başkasına bağlı
çalışmadığınız zaman bu yük daha da
artıyor tabii. er türlü ihtimali düşünerek,
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- DOSYA AVUKATLAR HAVVA BALABAN olabildiğince sakin adımlarla ilerlediğiniz
sürece zorluk çekileceğini sanmıyorum.
Bence, çözüm sürecini yönetmek için en
önemlisi sakin olmak.
kul
nle inde unu amadı ınız
i anınız a mı
Evet; komik, eğlenceli bazen de tra ikomik
bir çok anımız var. Mesela, çalışmayı
çok istediğim bir hukuk bürosu vardı,
büronun kurucularından biri de fakültede
öğretim görevlisiydi. Zorunlu sta ımı
orada yapmayı çok istiyordum, hocayla da
aram iyiydi ve kendisine sürekli ofisinde
çalışmak istediğimi söylüyordum. Sonunda
beni görüşmeye çağırmışlardı, çok mutlu
olmuştum ve kesin başlayacağım diye gittim.
Mülakat sırasında bana sen çok istedin
ondan çağırdık, maalesef konten anımız
doldu demişlerdi Geçici de olsa gönlümü
yapmak istediler heralde; güler misiniz, ağlar
mısınız O zaman çok üzülmüştüm, düşünün
bu hikayeyi arkadaşlarım bile unutmamış,
arada anlatırlar.
aşa ılı i a uka ola ak şuan
hukuk okuyan
en ile e en
y k a siyeniz ne olu du
Teorik bilgiyi fakültedeyken iyice
öğrensinler, bunun önemini şu anda
daha iyi anlıyorum. Sadece kitapları ve
kanunu okuyarak olmuyor. Teorik alt yapı
olduktan sonra uygulamada daha verimli
sonuçlar alıyorsunuz. Fırsat buldukça yaz
tatillerinde, ara tatillerde sta yapmaya,
adliyeye gidip gelmeye çalışsınlar. Bununla

birlikte yabancı dillerini geliştirmelerini
kesinlikle tavsiye ederim, ukuk İngilizcesi
biraz farklı, tavsiyem bunun üzerinde
yoğunlaşsınlar. İyi bir hukuk bilgisi
Bİ Gİ’de zaten veriliyor, sonrasında
kendini geliştirmek tamamen size kalmış
bir şey.
ele ek hedefle iniz nele di
Çok emek veriyoruz ve çalışıyoruz, bunun
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karşılığını aldığımızı görmek isterim tabii
ki. Dedeoğlu Balaban ukuk Bürosu’nu
istikrarlı bir şekilde büyütmek istiyoruz,
başarılı ve iyi bir büro olarak bilinmek bizi
mutlu edecektir. Mesleğimiz zaten stresli
ve zor; buraya çalışmaya gelen avukat ve
sta yer arkadaşlarımızın burada kendilerini
rahat hissetmelerini isterim. marım,
emeklerimizin karşılığını aldığımız güzel ve
başarılı işler çıkarmaya devam ederiz.

- DOSYA GİRİŞİMCİLER BORA YAZICIOĞLU -

LEGAL
E C A BERS
AN AR NERS A BİLİŞİ
UKUKU K NUSUN A
N E GELEN UKUKÇULAR
LİS ESIN E ER ALI R
ora azıcıoğlu
mezunlarından.
ezun olduktan sonra çeşitli hukuk
bürolarında g rev aldı. Daha
sonra aranti ankası’nın
msterdam’daki iştiraki
aranti ankası nternational
.V.’nin bursu ile Hollanda’da
eiden niversitesi’nde
luslararası ve vrupa icaret
Hukuku alanında yüksek
lisans yaptı. u an y netici
ortak olarak çalışmalarına
devam ediyor. v. ora
azıcıoğlu ile hem İ İ’yi
hem kariyerini konuştuk.
izi i az anıya ak aşlayalım
s yleşimize o a azı ıo lu
kimdi ka mezunusunuz
Merhaba, 200 yılı Bİ Gİ mezunuyum.
Mezun olduktan sonra Prof. Dr.
Duygun Yarsuvat’ın kurmuş olduğu
Yarsuvat Yarsuvat hukuk bürosunda
avukatlık sta ıma başladım. Ardından
Denton ilde Sapte isimli uluslararası
bir hukuk bürosunun İstanbul ofisinde
çalıştım. Buralarda ağırlıklı olarak birleşme
ve devralmalar, sermaye piyasaları,
ticaret hukuku ve regülasyona uyumluluk
alanlarında tecrübe kazandım. Sonra
Garanti Bankası’nın Amsterdam’daki
iştiraki Garanti Bankası International
N. .’nin bursu ile ollanda’da eiden
niversitesi’nde luslararası ve Avrupa
Ticaret ukuku alanında yüksek lisans
yaptım. Ardından Türkiye’ye döndüm
ve yıl kadar bir avukatlık ortaklığında
ortak avukat olarak çalıştım. Burada da

Bora Yazıcıoğlu

yine birleşme ve devralmalar ile ticaret
hukukunun yanı sıra özellikle bilişim,
fikri mülkiyet, kişisel verilerin korunması,
tahkim ve ticari davalar alanlarında
çalıştım. Yaklaşık bir buçuk yıl önce
çalışmış olduğum avukatlık ortaklığından
ayrılarak Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu’nu
kurdum. Yine benzer alanlarda çalışıyorum.
luslararası hukuk listelerinden olan egal
00 ve Chambers and Partners’ta bilişim
hukuku konusunda önde gelen hukukçular
listesinde yer alıyorum.
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uan alış ı ınız şi ke eki
pozisyonunuz nedi a ı lıklı
ola ak han i da ala a
akıyo sunuz
Yönetici ortak pozisyonundayım.
İşimizin büyük bir kısmı hukuki
danışmanlık aslında. Özellikle
bilişim, kişisel verilerin korunması,
birleşme ve devralmalar, uluslararası
ticaret ve pro e finansmanı alanlarında
çalışıyoruz. Fikri mülkiyet ve
ticari davalara bakıyoruz.

- DOSYA GİRİŞİMCİLER BORA YAZICIOĞLU eden
yi e ih e iniz size
e
yi zel kılan neydi
Ben Bİ Gİ’de burslu okudum. Dolayısıyla
İstanbul ve Ankara hukuk dahil birçok
üniversitenin hukuk fakültesine
girebilecekken Bİ Gİ’yi tercih ettim. em
eğitim kadrosu, hem hukuk eğitimine
modern yaklaşımı ve hem de uluslararası
üniversitelerle işbirlikleri bu tercihi
yapmamda bana yardımcı olan unsurlardı.
ukuk fak l esinde okumak
e a uka olmak i in o ukluk
hayalimdi diye ili misiniz
Dürüst olmak gerekirse hayır. ise
sondaki birçok genç insan gibi ben de
ne okuyacağıma karar verememiştim.
Doğrusunu söylemek gerekirse aklımda
sinema ya da müzik vardı. Ne yapacağını
bilmeyen birçok genç gibi güvenli ve
klasik bir alanı tercih etmeyi düşündüm.
Benim için bu alan hukuk oldu. Doğrusu
uzunca bir süre de kendisiyle yıldızımız pek
barışmadı. atta bir dönem sinema festivali
organizasyonu ve müzik ile de uğraştım.
Zaman içerisinde hukuk nosyonunun
gündelik olaylara bakışta dahi verdiği
yorum yeteneğini, hukukun ve avukatlık
mesleğinin tüm insanların hayatları
üzerindeki büyük etkisini gördükçe hukuku
daha çok sevmeye başladım. zun bir
süredir işimi çok severek yapıyorum ama
iyi ki diğer alanları da denemiş görmüşüm.
Yoksa hep o alanları aklımda romantize
edecektim ve de o alanları denememiş
olmak hep içimde kalacaktı.

yeni başlamış genç biri için zaman zaman
biraz zorlayıcı olabiliyor. Ama orada
kurulan dostluklar sonraları da devam
ediyor, benim için böyle oldu en azından.
Ayrıca bir pro eyi bitirmek, bir davayı
kazanmak gibi başarılar da insanı mutlu
eden şeyler elbette.
ele ek hedefle iniz nele di
Çok var tabii Ama bu soruyu
mesleğimiz özelinde sorduğunuzu
düşünerek, işlerimizi daha da iyi
yapmak ve ülkemizde gün geçtikçe
azalmakta olan hukuka olan güveni
yeniden tesis etmeye katkı sağlamaya
daha çok gayret göstermek diyerek
özetleyeyim.
aşa ılı i a uka ola ak
en ile e en
y k a siyeniz
ne olu du
Öncelikle estağfurullah; ben işini,
mesleğini ve hukuku çok seven bir
avukatım. epsi bu. Başarı göreceli bir
kavram. Bana sorarsanız gerçek başarı
hem ev, hem sosyal, hem de iş hayatınızda
mutlu olmaktan geçiyor. Ben de bunu
hedefliyorum. Gençlere tavsiye vermek de
haddime değil. Ama kendi yaptığım şeyi
söyleyebilirim. Ben içimde kalan şeyleri
denedim, sonra mesleğime geri döndüm.
Elbette çok çalıştım. içbir çalışmanın boşa
gitmediğini gördüm. Yani çalışan olarak

Ka iye yaşan ınızda
ukuk un size ne i i a ıla ı
oldu u adaki e i imin size en
y k kazan ı neydi
Master başvurularımda Bİ Gİ’li olmanın
kesinlikle etkisi olmuştur. Ayrıca burada
aldığım bütün dersler benim hayata
bakışımı derinden etkiledi; bunu okurken
değil, çok sonradan fark ediyorsunuz.
izi u meslek e u ne kada en
ok ne zo ladı
anı sı a en ok
ze k aldı ınız nele oldu
Özellikle danışmanlık hizmeti veren
hukuk bürolarında uzun saatler ve yoğun
çalışmalar olur; bunlar elbette kariyerine
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MASTER
BAŞVURULARIMDA
BİLGİ’Lİ OLMANIN
KESİNLİKLE ETKİSİ
OLMUŞTUR. AYRICA
BURADA ALDIĞIM
BÜTÜN DERSLER BENİM
HAYATA BAKIŞIMI
DERİNDEN ETKİLEDİ;
BUNU OKURKEN DEĞİL,
ÇOK SONRADAN FARK
EDİYORSUNUZ.
bile yaptığınız tüm çalışmaları aslında
kendiniz için yapıyorsunuz. er zaman
bunun bilincinde olmak çok önemli. Ayrıca
eşim ve arkadaşlarım benim için özel
ve önceliklidir. Bunları ihmal ederseniz
çok çalışmanın pek bir amacı olmadığı
görüşündeyim.
e son ola ak
ile yapalım
finali iz e
li olmak ne
demek
Bence Bİ Gİ’li olmak dünyadaki
trendleri yakından takip eden modern bir
üniversitede eğitim almış ve bu kültürle
yetişmiş olmak demek.

- 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.

Hr Department
Assistant
We are actively seeking HR
Department Assistants for our client
company which is delivering quality in
assurance, tax and advisory services
globally.
Lokasyon: İstanbul / Beşiktaş

Job Description
• Assisting Head of HR and HR staff,
• Supporting Onboarding – Welcoming
Team,
• Being responsible for employee
affairs process,
• Making HR announcements to
employees,
• Providing system updates,
• Supporting HR team with recruiting
process and internal customer affairs.
Competencies Required
• Bachelor’s degree with major
in Human Resources, Business
Administration or
closely related departments
• 2 to 7 years of experience in diverse
HR process, preferably in multinational
organizations
• Strong multi-tasking skills, with an
ability to quickly shift focus as required
by
• needs of the business
• Exceptional time management and
organization skills
• Strong analytical thinking skills
• Good team player & coherent
personality
• Good at acquiring and leveraging
knowledge
• Excellent communication skills
• Strong presentation skills
• Highly proficient in spoken and
written English
• Proficiency in MS Office applications
Applications can be completed via
eren@prosisdanismanlik.com
All applications will be evaluated
within the frame of rules of
confidentiality.

Instructors

We are actively seeking for
Instructors, for American University
Middle East, in affiliation with Purdue
University. The university which is
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accredited by the Private Universities
Council (PUC), was founded in
2007 and it is one of the first
private universities in Kuwait. The
applications will be evaluated for Fall
2017 / 2018 academic year.
Location: Kuwait

Requirements:
• Having Phd degree in Accounting,
Economics, Marketing, Business Law
or MIS
• Being fluent in English,
• Minimum of 1 Year Teaching
experience in the same or related Field,
• Willing to relocate to Kuwait,
• Having strong communication and
problem solving skills,
• Having the ability to work in
interdisciplinary environments.
Takım arkadaşları aramaktayız.
Applications can be completed via
eren@prosisdanismanlik.com
All applications will be evaluated
within the frame of rules of
confidentiality.

Organizasyon
Sorumlusu
Danışmanlığını yapmakta olduğumuz;
yayıncılık, reklam ve sosyal medya
alanlarında faaliyet göstermekte
olan müşterimizin İstanbul Anadolu
Yakası’nda bulunan merkezi için
Organizasyon Sorumlusu arayışı
içindeyiz.
Lokasyon: İstanbul / Anadolu

Aranan Nitelikler
• Üniversitelerin iletişim ve ilgili
bölümlerinden mezun,
• İyi düzeyde İngilizce bilgisi olan,
• Seyahat engeli bulunmayan,
• Etkinlik, halkla ilişkiler, sosyal
medya, reklam veya medya

- İŞ İLANLARI ajanslarının müşteri ilişkileri, satış
veya operasyon birimlerinde en az 2
sene deneyim sahibi,
• Yoğun çalışma temposuna ayak
uydurabilecek,
• Erkek adaylar için askerlik ilişiği
bulunmayan veya en az 2 sene tecili
bulunan,
Takım arkadaşları aramaktayız.
İş Tanımı
• Firmanın yayınladığı
dergiler bünyesinde yürütülen
organizasyonların operasyonel
süreçlerini yönetmek,
• Marka etkinliklerinin müşteri ve
operasyonel süreçlerini yönetmek,
• Hali hazırdaki müşterilerin
devamlılığını sağlamak,
• Yeni müşteri potansiyelleri
geliştirmek,
• Yeni projeler geliştirmek.
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: Ankara / Bursa / İzmir

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.

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
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- KİTAP A

G N LL E E İ
İŞ UKUKU

KÜBRA
DOĞAN
YENİSEY,
MURAT
KABAKCI
126 sayfa

Kübra Doğan
Yenisey ve Mahmut
Kabakcı’nın bu
çalışması, yasalar ve
politikalarda gönüllülük esaslarına,
mevcut hukuki düzenlemelere,
sosyal güvenlik hukuku ile ilişkisine
bakarken, bir yandan da gönüllülüğe
ilişkin hukuki bir model sunarak
gönüllünün hukuki statüsüne,
sağlık ve güvenliğin
korunmasına, sosyal
güvenlik alanında asgari
korumaya değinmektedir.

İ

-

Ç CUK ERGENLER İÇİN ÇA AŞ
SİK İNA İK SİK ERA İ

SERGIO
V. DELGADO,
JEFFREY
R. STRAWN,
ERNEST V.
PEDAPATİ
521 sayfa

GENEL
KA U
UKUKU
Devlet (18. -

Bu kitap, çağdaş
psikodinamik teoriden köken
alan yeni kavramların çocuk
ve ergen psikoterapisine
dair anlayış ve yaklaşımımızı
gözden geçirmemizi
nasıl zorunlu kıldığını
açıklamaktadır. İki-kişilik
ilişkisel psikodinamik
teorinin yakın zamandaki
katkılarını gözden geçirerek,
ayrıntılı vaka örnekleri
üzerinden teorinin çocuk ve
ergen psikoterapisinde nasıl
uygulandığını göstermektedir.
Çocuk ve ergenlerle çalışan
psikoterapistler ve psikoterapi
öğrencileri için bu kitap hem
teorik hem de pratik açıdan
çok değerli bir kaynaktır.

RONA
AYBAY
192 sayfa

Genel Kamu ukuku
adlı bu eserde, devlet
olgusunun, 18-20. yüzyıllarda
geçtiği aşamalar; siyasal,
tarihsel, ekonomik,
sosyal boyutlarıyla
incelenmektedir. Bu
bağlamda, liberal
bireyci kapitalist
devlet ideolo isi,
İngiltere,
ABD ve Fransa, sosyalist devlet ideolo isi
Sovyetler Birliği ve faşist devlet ideolo isi de İtalya
uygulamaları bağlamında değerlendirilmektedir.
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- KİTAP A

İ

IKI
ENİ EN
ARA I
CİNSELLİKLER

U

I P’nin geçmiş bir
yıl içinde çıkmış
makalelerinden
derlenen luslararası
Psikanaliz
Yıllığı uluslararası
psikanaliz camiasında
yürütülen güncel
tartışmaları, çağdaş
klinik deneyimi,
kuramsal ve teknik
birikimi okurlara Türkçe
olarak ulaştırmayı
amaçlıyor. luslararası
Psikanaliz Yıllığı,
psikanalist Nilüfer
Erdem editörlüğünde,
Psike İstanbul üyesi
psikanalistler ve
analist adaylarından
oluşan yayın kurulu
tarafından hazırlanıyor.

EDİTÖR:
NİLÜFER
ERDEM
283 sayfa

-

İNSAN AKLARI
İ A ARA RLUK
K
S

Douzinas, bu kitabında
yeni dünya düzeninin
yarattığı sorunları,
günümüzde hukukun
işleyişini, adalet
kavramının egemenlikle
içiçe geçişini,
entelektüel ve akademik
eleştirinin amfi ile
devlet bürokrasisinin
çarkı arasında köprü
kurabildiği yerleri
keşfediyor. Yazara
göre bu çalışmanın
en önemli yanı ise
direnişin siyasal
felsefesini geliştirme
çabasıyla, eleştirel
kuramı yakın tarihin
siyasal ve hukuki
özellikleriyle biraraya
getirmesi olarak
kendini gösteriyor.

G S ERGELER
NE ANLA IR
G

İ

İ
R

Bu önemli çalışma, Türkiye’de yaygın
olarak kullanılan temel ekonomik
göstergelerin içerikleri, özellikleri,
teorik çerçeveleri, güçlü ve zayıf yönleri
hakkında etraflı bilgiler verirken, bu
göstergelerin hazırlanmasında
kullanılan verilerin toplanma
FATİH
AKYILDIZ
ve hesaplanma yöntemleri
450 sayfa
ile veri derlenmesinde
karşılaşılan sorunları da ele alıp
tartışıyor. İktisadi çözümlemelere
girmeksizin tüm boyutlarıyla irdelediği
göstergelerin, ülkemiz koşullarındaki
yerini açıklığa kavuşturuyor.
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HIGHLIFE
70 TOPLANIN! KIŞ VAKTİ SAFARİYE GİDİYORUZ…
72 SEVGILILER GÜNÜ’NDE 5 DUYUYA SESLENİN!
74 BLOG AÇIYORUZ!
76 SAĞLIKLI EV YAPIMI BİTKI ÇAYLARI
78 İNSTAGRAM’IN 10 FAVORİ GEZGİNİ
80 2017-2018 SONBAHAR KIŞ SEZONUNA GENEL BAKIŞ
82 ADRENALIN TUTKUNLARINA EKSTREM SPORLAR
84 KİM DEMİŞ KIŞIN SPOR ZOR DİYE?
86 BU KIŞ İÇİNİZ SERGİLERLE ISINACAK
88 4 MEVSİM İSTANBUL

- HIGHLIFE SAFARİ -

TOPLANIN!

KIŞ VAKTI SAFARIYE GIDIYORUZ…
ahşi doğa mevsim tanımaz, vahşi doğa sınır bilmez, vahşi doğa adrenaline
davetiyedir a ari turlarının, seyahat se eneklerindeki yükselişi hız kesmeden
devam ediyor. drenalin tutkunlarına sıra dışı ma eralar sunan sa ari turları i in
en avori merkezler elbette rika kıtasında yer alıyor. Balta girmemiş ormanlar,
ihtişamlı şelaleler, göz alı ı öller ve bin bir eşit hayvan eki en ideal sa ari
bölgeleri neler ünyanın en gözde sa ari bölgelerini sizin i in araştırdık.

S E R E NGETİ
MİLLİ PARK

Tanzanya’ya gidiyoruz. Ekvator
kuşağında yer alan park, zebra
ve antilopların göç yolu üzerinde
yer alıyor. Sıcak ve yağışlı bir
mevsim hakim. Aslan, gergedan,
ceylan, bufalo, leopar ve fil gibi
hayvanları doğal ortamlarında
izlemek için şahane bir
destinasyon. Afrika antiloplarının
yıllık göçü, görülmeye değer
dönemlerden biri. Moro Kmop es
bölgesinde yapılan yürüyüş
turları ile maceranıza macera
katabilirsiniz. Park aynı zamanda
nesco’nun Dünya Mirasları
istesi’nde yer alıyor.
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- HIGHLIFE SAFARİ -

KRUGER MİLLİ PARK

Afrika kıtasının en büyük milli parkı. 00’den fazla
kuş türüne, 10 binden fazla dile ve çok sayıda memeli
türüne sahip. Bu parkın özelliklerinden biri çok sayıda
sürüngeni içinde barındırıyor olması. 3000’den fazla
timsah diyelim siz gerisini tahmin edin. Dünyanın
en büyük doğal alanlarından biri olan Kruger, safari
turuna çıkmak isteyenler için şahane bir destinasyon.

MASAİ MARA
MANA POOLS MİLLİ PARK

Dünya Mirasları istesi’nde yer alan bir safari
bölgesi. Parkın en çok ilgi çeken tarafı, kano seferleri.
Afrika’nın büyüğü olarak bilinen aslan, leopar,
bufalo, gergedan ve fillere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca
kano gezisi sırasında nehirde timsahları inceleme
fırsatınız da olacak. Aynı zamanda büyük bir kamp
alanı da var. Dinlenmek için ideal.

Kenya’dayız. Doğa harikası denince akla gelen ilk yerlerden
biri. Ona bu özelliği katan ise yaklaşık 124 çeşit farklı ağaca
sahip olması ve rüzgar estiği zaman ses çıkaran ‘whispering
tree’leri. 400’den fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Ayrıca pek
çok vahşi hayvan türü de sizleri bekleyen sürprizlerden.
Bunlardan en dikkat çekenleri Afrika leoparı ve Tanzanya
çitası gibi vahşi kediler. Masai Mara bölgesindeki en
muhteşem manzara Büyük Göç. er yıl Temmuz ve Ağustos
ayında gerçekleşiyor ve büyüleyici bir ‘doğa gösterisi’ sizleri
bekliyor. Masai Mara’yı ilginç yapan özelliklerden biri yerel
kabile. Masai köyünde yer alan yerel kabilenin kültürü ve
basit yaşam tarzı hakkında gözlem yapabilirsiniz.

CHOBE MİLLİ PARK

Tarihi oldukça eskiye dayanıyor. İki yöne akan nehri ve gizemli Savuti Kanalı ile oldukça dikkat çekiyor.
İri filler ve bufalo sürülerini izleyebileceğiniz bu parkta, aynı zamanda aslanların avlanmalarına da şahit
olabilirsiniz. Safari alanında lüks konaklama olanakları da var. Mobil safari en sık önerilenlerden.
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Sevgililer Günü’nde

5 duyuya seslenin!
ubat Sevgililer ünü. elki sevgi meselesini tek güne sığdırmayı
sevmeyenlerdensiniz belki de zel günleri asla kaçırmayanlardan… akış açınız
nedir bilemeyiz ama şu da bir gerçek ki Sevgililer ünü dolu dizgin hayatımızda.
Sizin için alternatif hediye seçenekleri yerine daha farklı bir romantiklik
düşündük. Sevgililer ünü’nde duyuya hitap etmeye ne dersiniz
yle ki…
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G Ö R
İlk karşılaştığınız
an, birlikte
geçirdiğiniz özel
bir gün ya da
sevginizi yansıtan
özel birkaç kare.
Bu bir fotoğraf
albümü de olabilir,
çizim de Önemli
olan kalbi ve
gözü aynı ritimde
tutturabilmek.

D U Y
arkınız var mı İlla
ki vardır. O şarkıyı
seslendirmeye
ne dersiniz Öyle
stüdyolara falan da
girmenize gerek yok.
Teknolo i sağ olsun,
bilgisayarda pek çok
program ile şarkınızı
seslendirebilirsiniz.
İddialı bir sese
de gerek yok,
duygunuzu katın
yeter.

T A T ...

En sevdiği yemeği yapıp
kutunun içine koymak biraz
iddialı olur tabi. Bunun
yerine sanırız minik tartlar
ya da kurabiyeler ile durumu
kotarsak daha iyi olabilir.
Üzerine sevimli notlar ile en
sevdiği kurabiyeyi yaparak
direkt mideye odaklanın

N E F E S A L ...

Parfüm tabi ilk akla gelen.
Ancak derseniz ki daha
özel olsun, o halde kendi
beğendiğiniz kokulardan
oluşan bir ev kokusu
yapabilirsiniz. Eve yayılan her
kokuda sizi hissetmesi hiç de
fena bir fikir olmasa gerek
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- HIGHLIFE BLOG -

HAYAL GÜCÜNÜZÜ
YANINIZA ALIN;

BLOG AÇIYORUZ!

vet, arkındayız. imdinin modası blog a mak. akya blogları, moda blogları,
teknolo i say aları derken hemen hemen herkes kalem titretir oldu akat her
işte olduğu gibi blog yazma işinde de bazı pü noktalar var ki bu pü ler, bloğunuzu
en iyiler’ sını ına ivedikle sokabilir. eki blog yazarken nelere dikkat etmek gerekir,
işin sırrı nedir Gelin yazımıza göz atalım.
sim kili nok a
E tabi bu sürpriz olmadı. Blog
ismi, sizin bundan sonraki
duruşunuz, tavrınız ve
üslubunuz olacak aslında.
Kendi adınızı koymanız
işe yarayan bir yöntem
olabilir. Çünkü yarın
öbür gün yöneldiğiniz
alan farklı olsa da
blog isminiz her şeye
uyum sağlayabilecektir.
İşverenlerden
alacağınız desteği
de düşünürsek,
portföyünüzü geniş
tutmanıza imkan
sağlayabilir. Bloğunuzu
açtınız ve içerikleri yazmaya

başladınız. Peki şimdi nelere dikkat
etmeli Evvela iletişimin dilinin
içtenliği ilk kural olmalı.
Okuyucuda ‘ben de’ hissiyatı
oluşturmak altın değerinde.
Yazının içinde bir
duyguyu paylaşıp ‘sizce
de öyle değil mi ’ gibi
soru cümleleriyle,
okuyucu kendi
dünyasında yolculuğa
çıkarabilir ve kendini
dinlemesine teşvik
edebilirsiniz. Kendinize
ait bir yazı dili, her
zaman daha samimi
gelecek ve yazı yazanı
‘yabancı’ değil ‘bizden
biri’ne çevirecektir.
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- HIGHLIFE BLOG ike leme e yazı i i
y nlendi me
Eski yazdığınız yazıların daha
çok kitleye ulaşması için yazı içi
yönlendirmeyi ekleyin. Örneğin
bir konudan bahsederken ‘daha
önce şu yazımda bahsetmiştim’ gibi
bir yönlendirme ile yazının içine
link verin. Kullandığınız alt yapı
buna müsaade edecektir zaten. Bu
yönlendirme ile bir taşla birkaç
kuş vurabilir, yazılarınızı her daim
canlı tutabilirsiniz. Bunun yanı
sıra etiketleme de altın değerinde
tabi. Konu ile ilgili en çok aranan
etiketlerden bir derleme yapıp, ‘tag’
kısmına eklemeyi unutmayın.
nun nemi
SEO Search Engine Optimization
yani arama motoru optimizasyonu.
Arama motorlarında yükselmek
için, dikkat çekmek için yapılan bir
işlem. En çok aranılan kelimeler, en
çok sorulan sorulardan hareketle
oluşturulan içerik yani. Bir konuyu
anlatırken, içeriğin içinde arama
motorunda sık kullanılan kelimeleri

seçmek ve onları bold yapmak,
içeriğinizin daha üst sıralarda
olmasına olanak sağladığı gibi arama
motorlarının da dikkatini çekmenize
yarayacaktır. SEO elbette birkaç cümle
ile özetlenemeyecek kadar derin bir
havuz. Araştırılmaya ve öğrenilmeye
değer bir konu, muhakkak göz atın
deriz.
o il ihazla a uyum
Artık her şey telefonumuzda; linkler,
dosyalar, görüntüler, fotoğraflar.
Gazeteyi bile yolda giderken cep
telefonumuzdan okuduğumuz bu
çağda, blogunuzun mobil cihazlara
uyumlu olması şart. Bunun için
kullandığınız alt yapıya dikkat etmeniz
gerekir. Blogspot ve ordpress’te
mobil cihazlara uyumlu temalar
mevcut. Oradan göz atabilirsiniz.
e sosyal medya
Okuyucunun durduk yere internette
gezerken size rastlaması zor olabilir,
hele ki işin başındaysanız. laşımın
hızlı sağlanmasının tek şartı sosyal
medyadan geçiyor. Sponsorlu
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reklamlar verebilirsiniz ancak derseniz
ki biraz daha uğraşmalı olsun o halde
aynı adla bir sosyal medya hesabı açın.
ygun ve ilgi çekici görsellerle her
yeni yazınızın en can alıcı cümlesini
orada paylaşın. Etiketlendirme
burada da altın değerinde elbette.
ygun hashtag’ler ile paylaşımınızı
yapın. Instagram için yazının altına
link veremiyorsunuz ancak bio
kısmına linki koyabilir orada gerekli
yönlendirmeleri sağlayabilirsiniz. Bu
arada sosyal medya erişim saatlerine
de dikkat edin. Sabahları, öğlen 16 00
suları ve akşam saatleri paylaşım
için ideal. Ara zamanlar, özellikle
çalışanlar için telefon ile küs olma
saatleri olduğundan, paylaşımınız
gözden kaçabilir.
Yazı yazan hemen hemen herkesin
bildiği bir söz ile yapalım yazımızın
finalini. Destekleyici etkenlerin rolü
çok olsa da işi daime içerik alır.
nutmayın content is king .
ayal gücünüz bol, kaleminiz şanslı
olsun!

- HIGHLIFE İ İ A AR -

KIŞ GRİBİ EVİNİZE UĞRAMASIN:

A
EV A
İ İ A AR

alum, kış ayı grip ayı. e kadar kendimizi korusak da basit bir
hava değişimi bile bünyemizde grip olarak vuku bulabiliyor. al böyle
olun a da gribi önlemek i in türlü yolları araştırmak da şart oluyor.
Grip aşısı da etkili bir yöntem tabi ancak son zamanlarda hayatımıza giren bitki çayları da önemli ölçüde işe
yarıyor. Dezavanta ları da yok değil elbette. Özellikte tansiyonu etkilemesi bakımından, kullanmadan önce
doktora başvurmanızda yarar var. er ne kadar doğal içerikler olsa da her şeyin bir yan etkisi vardır malum.
Evet, şimdi gelelim grip kovan çay tariflerimize. ifası dillere destan zencefil ile başlayalım tenceremizi kaynatmaya.

LİMON VE BİBER AY
• 1 limon suyu
•
çay kaşığı toz zerdeçal
•
çay kaşığı biber
• 1
çay kaşığı bal
Biber ve zerdeçalı bir kaba
koyun ve üzerine sıcak su
ilave edin. Sonradan limon
suyu ve balı ilave edin. Bu
karışım yanı zamanda güzel bir
detoks yöntemi. ücudunuzu
temizleme özelliğine de sahip.

ENCEFİL AY
•
•
•
•
•

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil kökü
1 çay kaşığı bal
2 karanfil
1 parça tarçın kabuğu
3 parça portakal kabuğu

Suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra malzemeleri içine atın ve
ocağın ısısını düşürün. Yaklaşık 1 dakika hafifçe kaynatın.
Sonra bir bardağa boşaltın, içilebilecek sıcaklığa gelince için.
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- HIGHLIFE İ İ A AR -

HİNT FESLE ENİ AY
•
kase fesleğen
• 1 çay kaşığı bal
• 2 çay kaşığı limon suyu
Bir miktar su ile fesleğenleri tencereye
koyun ve kaynatın. Yaklaşık 1 dakika
kısık ateşte kaynamasını sağlayın.
Sonra limon suyunu ve balı ilave
edip karıştırın. ezzetli ve bir o kadar
faydalı bir çay olacaktır.

NANE AY
10 nane yaprağı
1 dal biberiye
Biraz limon
Nane yapraklarını kaynatın. Üzerine
biberiye ilave edin ve kaynatın.
Kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve
nane yapraklarını 10 dakika kadar
daha tencerede bekletin. Üzerine
isteğe bağlı olarak limon ilave edin.

K
•
•
•
•
•
•
•
•

AY

1 kap ıhlamur
1 kap papatya
1 kap adaçayı
4 adet karanfil
4 adet tane karabiber
2 dilim zencefil
Bir çimdik kekik
1 adet elma kabuğu

Malzemeleri tencereye ya da
az miktar kullanacaksanız bir
demliğe koyun. Üzerine su
bardağı kaynar su ilave edin.
Yaklaşık 1 -20 dakika çay gibi
demleyin. Süzdükten sonra
içebilirsiniz. Göğüs yumuşatıcı
etkisi ile sizi hayli rahatlatacaktır.
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HAYIR HAYIR
KISKANMADIK:

INSTAGRAM’IN
10 FAVORİ GEZGİNİ
amam, biraz ık kıskanmış olabiliriz. eti ede sabah
akşam
mesaisinin medar ı i tiharları olarak azı ık dünyayı gezmeye özenmişiz ok mu
Bize göre zamansızlıktan ok’ olsa da, hayat herkese adil olmayabiliyor. İşte bu
konudan hareketle, siz gidemeseniz de dünyayı size getirmeye niyet ettik ve sizin
i in dünyanın en avori instagram gezginlerini araştırdık.
KİRSTEN ALANA

221 bin takipçi sayısı ile
Kirsten ile devam edelim.
Kirsten sadece gittiği yerleri
fotoğraflamakla kalmıyor aynı
zamanda minik postlar ile
gittiği yerlerdeki deneyimlerini,
gidilmesi gereken yerleri
ve bölgeye ait anekdotları
paylaşıyor.

THE BLONDE
ABROAD

Kiersten, nam-ı diğer Kiki.
Seyahat blogger’ı, fotoğrafçı
ve youtuber. Kendine ait
bir web sitesi var. Burada
seyahat ipuçları veriyor,
yanı sıra turlar ve videolar
da paylaşıyor. 468 bin
takipçisi ile Instagram’ın
favori gezginlerinden.

DANİEL KORDAN

Daniel, nefes kesen fotoğrafları ile
bazen Norveç, bazen İtalya, bazen
Rusya, bazen de Yeni Zelanda’dan
paylaşımlar yapıyor takipçilerine.
Takipçi demişken, Daniel’ın tam
834 bin takipçisi bulunuyor.
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DAVİD GUTTENFELDER
David, uzun yıllardır National
Geographic fotoğrafçılarından
biri. Onlarca ülke gezmiş ödüllü
bir fotoğrafçı aynı zamanda. 1.1
milyon takipçisi var. Fotoğrafları
paylaşırken aynı zamanda detaylı
bilgiler de ekliyor.

GİRL EAT WORLD

Adı üstünde dünyayı yiyen kız. Gittiği
yerlerdeki lezzetleri 397 bin takipçisiyle
paylaşıyor. Özelliği ise gittiği ülkeleri
yemekleri ile birleştirmesi. Ülkelere ait tatlar
ile fotoğrafları buluşturuyor ve yemek ve
seyahati birleştirmiş oluyor; food and travel.

BE MY TRAVEL
MUSE

Kristin aslında
hepimizin hayalini
gerçeğe dönüştürmüş bir
cesaret örneği aslında.
Bankacıyken birden
bu hayattan kopmaya
karar veriyor ve kendini
dünyaya adıyor. Onlarca
yer geziyor, eğleniyor
ve dünyanın dört bir
yanından çektiği kareleri
takipçileri ile paylaşıyor.

TRAVİS BURKE

602 bin takipçisi ile Instagram
fenomenlerinden. Travis, Amerikalı
bir fotoğrafçı. Parklar, göller, dağlar,
sahiller ve çok daha fazlası ilgi alanı.
Özellikle kamp düşkünleri için takip
edilesi bir hesap. Çünkü Travis, sık
sık kamp rotaları da paylaşıyor.

EMİTOMS

Emily, yeryüzünün en
güzel gün doğum ve
batımlarını yansıtıyor
fotoğraf karelerine. Aslında
bir pazarlama müdürü.
Ancak bulduğu ilk fırsatta
kendini olağanüstü
yerlerde buluyor ve
binlerce takipçisine de aynı
hazzı yaşatıyor.

TİFFPENGUİN

Tiffany aslında Kaliforniya’da
diş hekimi ancak boş vaktinde
eline fotoğraf makinesini alıp
‘dünya’yı çekmek en büyük
hobilerinden. Dağlardaki renk
uyumları, kamp noktaları,
parklar derken geniş bir
paylaşım alanı var. 280 bin
takipçisi ile instagram’ın
favori gezginlerinden.

CHRİS BURKARD

Chris, instagramın en ünlü
fotoğrafçılarından. Manzaralar
ilgi alanı. Sörf fotoğrafçısı aynı
zamanda. Görünen o ki soğuk sular
onu korkutmuyor. Dünyanın çeşitli
yerlerinden çektiği karelerle tam
2,4 milyon takipçisini buluşturuyor.
Sörf tutkunlarına duyurulur.
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2017-2018

sonbahar kış sezonuna

genel bakış

M

’yi yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde sezona hızlı bir şekilde
giriş yaptığımız kış sezonunda
kış mevsiminde n plana çıkan sezon
trendlerini mercek altına aldık. elin hep birlikte hızlıca g z atalım.
in im a l p la t f o r m :
Minimal parçaların sanatsal formların
etkisinde kalarak tasarlanmış
parçalar bu sezon da göz doldurmaya
devam ediyor. areket özgürlüğünü
kısıtlamadan konforu ön planda
tutarak, günlük hayatın kurtarıcısı
olmaya aday. Stilinizin önemli
tamamlayıcısı olan aksesuarlarda ise;
bu sezon yine çok abartıya gitmeden
yalın ve sade görünümlerini ufak tefek
detaylarla taçlandırıyorlar. ık blazer
ceket ve pantolon ikilisine stiletto
ayakkabı yerine alternatif olarak
bilekte biten çorap botları tercih

edebilirsiniz. Rahat olmalarının yanı
sıra görünümünüzü farklılaştıran
bir nesne haline dönüşüyor.
Minimalizmin mottosu; ‘less is more’
Fazla abartıya kaçmadan doğru
parçaları bir araya getirerek aşırı
kalabalıktan, uzak ama cool bir etki
yaratmak. Az parçayla da oldukça
şık bir etki yaratmak mümkün.
COS’un kış koleksiyonunda; modern
bir dokunuşla tasarlanan bordo
yünlü karışımı takım elbisenin
erkek giyiminden esinlenen hacimli
pantolon paçaları yerde drapeli
bir görünümle karşımıza çıkıyor.
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Çizgisini her daim koruyan marka,
şıklıktan ve yalın çizgisinden ödün
vermeyenler için ideal. Oversize kesim
paltolar, basic beyaz gömlekler ve
yüksek bel bol kesim pantolonlarla
tamamlayabilirsiniz. Çanta seçiminde
ise; düz desensiz deri çanta modelleri
ya da bu sezon oldukça revaçta olan
sırt çantaları kullanım kolaylığıyla
hayat kurtarıcı aksesuarların başında
geliyor.
la a e i d n ş
İster inanın ister inanmayın ama
90’ların yeni sezonda etkisini fazlaca

- HIGHLIFE STİL DOSYASI hissetmeye başlamış olmalısınız.
Seveni de var sevmeyeni de. Ama
bu defa daha modernize edilmiş
haliyle aramızda. 90’lar denildiğinde
aklınıza ilk gelen Göz alıcı fosforlu
renkler ve absürd aksesuarlar. O
karmaşıklığı sevenler Twist’in yeni
sezon koleksiyonuna mutlaka göz atın
deriz. Metropol hayatına uyarlamak
isteyenler için; İpekyol’un koleksiyonu
hem ışıltıyı sevenleri mutlu ediyor
hem de stiline biraz olsun farklılık
katmak isteyenleri cesur olmaya davet
ediyor. Güçlü desenler, rugan ve
deri detayların yoğun hakimiyetinde
olan koleksiyonlardaki parçalarda
yer yer renklere yer verilmiş.
Yamalı yırtık detaylı salaş eanlerle
teenage ruhunuzu doyururken,
leopar paltolarla feminen tavıra
bürünün. Mi match yapmaktan
hiç çekinmeyin. Zira bu sezon da
renk ve desem uyumu yerine desen
karmaşasına yeşil ışık yakıyoruz.
Örneğin; Ekose ve çizgili trendinin
harika gözüktüğünü hatırlatalım.
eoparı ise; dikkatli taşımakta fayda
var. Çok feminen ve dikkat çekici bir
parça olduğu için casual bir stiliniz
var ise; basic ean ve kazak ikilisiyle
giyebilir ya da şık bir davete katılırken
maksi elbiseniz ve botlarınızla
tamamlayabilirsiniz. er iki stilde de
şık duracağı şüphesiz.
ansasyonel Kı mızı
enk Ala mı
Gelsin soğuk havalar bildiği gibi.
Siyaha ve laciverte mecbur değiliz
elbette. Siyahlara, grilere bürünmeden
de biraz olsun renklenmek bizim
de hakkımız. Üstelik söz konusu
kırmızıysa ve kırmızının oldukça
geniş bir skalada sergilendiği renk
kombinasyonlarından beğenin
seçin alın ve giyin. 1900’lu yıllardan
tasarımcıların vazgeçemediği
kırmızının sihri nedir bilinmez ama
siyah kadar güçlü bir etkisi olduğu
kesin Peki tepeden tırnağa kırmızı
giyinmeye ne dersiniz Biraz cesur
olmayı gerektiren bu hareketi

aksesuar oyunlarıyla daha
da eğlenceli hale getirmek
mümkün. Farklı materyalleri
bir araya getirerek denemeye
başlayabilirsiniz. Baştan
aşağı kırmızı giyinmeye
henüz cesaret edemeyenler
aksesuarlarla ufak ısınma
turları yaparak bu trende yeşil
ışık yakabilirsiniz. Beymen
koleksiyonundaki bu zamansız
elbise ve yüksek bel kırmızı
pantolon hem çok elegant
hem de çok şık. Ya da Zara’nın
yeni sezon koleksiyonunda
kırmızı tonlarındaki blazer
ceketleri ve bilekte biten
topuklu botlarına da mutlaka
göz atın derim. Baştan aşağı
simsiyah giyindiğinizde
bile kombinlerinize renk
katacaktır.
K
nin d n ş
Ekosenizi nasıl alırdınız
Gingham, baklava, kare ya da karo
Nam-ı diğer ‘British invasion’ olarak
da bilinen ekose aslında İskoçların
kullandıkları kilt desenlerinden
ortaya çıkıyor. Günümüze gelişi ise
daha modernize edilmiş haliyle;
ivienne estwood’dan Isabel
Marant’a kadar birçok tasarımcının
koleksiyonunda yer verdiği sevilen
bir trend haline dönüşüyor. 80’ler
ve 90’lar da daha punk akımının
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etkisinde ama günümüzde daha
feminen ve maskülen izler taşıyor.
Zarif ve zamansız oluşu da cabası.
Bu sezon koleksiyonlarında en çok
dikkatimizi çeken Tory Burch’un ekose
yorumu; biraz vintage görünümlü
gömlek elbiseler, etekler ve bol ve
rahat kesimli pantolonlar, uzunlu
kısalı paltolarla hem ofis şıklığınıza
hareket katın hem de bu zamansız
trend akımında feminen ve sofistike
bir tavıra bürünün.

- HIGHLIFE EKSTREM SPORLAR -

Yaz-Kış fark etmez:

ADRENALİN TUTKUNLARINA EKSTREM SPORLAR
İ inizdeki adrenalin duygusuna dur diyemiyor ve her se erinde daha da azlasını mı
istiyorsunuz zaman bu yazı tam sizlik. em yaz tatilinde hem de kış tatilin de
eğlenebile eğiniz ve yeni yerler keş edebile eğiniz heye an dolu sporlar işte burada
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- HIGHLIFE EKSTREM SPORLAR -

SNOWMOBİLE

Kışın adrenaline doyacağınız bir başka seçenek Snowmobile.
Spor, ismini aracın adından alıyor aslında. Snowmobile ismindeki
kar motorsikletleri kışın beyaz kaplı ve ıssız tepelerde keşif
yapmak isteyenlere göre. Genel olarak iki zaman motorlu üretilen
snowmobile özellikle motorsporlarına düşkün olan insanların
kar üstünde de aynı adrenalini yakalamasını sağlıyor. Arkadaş
grubunuzla ya da ailenizle gittiğiniz kar tatillerinde sıkıldığınız bir
an kar motosikleti kiralayarak doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

HELİSKİ

elikopter kayağı olarak da bilinen heliski 0
yıldan beri dünya da mevcut olan bir ekstrem
spor türü. elikopterle bulundukları yerden
alınan kayakçılar el değmemiş bembeyaz
karlarla kaplı tepelere indiriliyor ve sonrasında
pürüzsüz beyazlıklardan kayma zevkini yaşıyor.
O kadar uzaklaşmak istemiyorum derseniz eğer
Türkiye’de bu sporu yapmak mümkün. Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kaçkar Dağı
eteklerinde bu adrenalin dolu anlar sizi bekliyor.

MA ARA DAL

Suların derinliğine inip eşsiz manzaralarla
karşılaşmak isteyenler için mükemmel bir
seçenek olan mağara dalışı Akdeniz Bölgesinin
Marmaris-Anamur arasındaki kısmında
yoğunlaşmaktadır. Mağara dalıcılığı, dalış
biçimleri arasında en teknik olan türdür ve
özel eğitim gerektirmektedir. Mutlaka kılavuz
iple dalınması gereken dalışlarda, mağarada
bulunan birikmiş toz ve tortular sudaki
görüşü azaltabiliyor. atta, tortu ve tozun
yarattığı karartıyı, gelen güçlü bir ışık bile
aydınlatamıyor. Tüm bu tehlikeler rağmen
dalış tutkunları bu spora karşı büyük heyecan
duymaktan kendini alamazlar.

HANG GLİDİNG

Hang gliding, Galata Kulesi’nden
uçan Hazerfen Ahmet Çelebi gibi
hissetmek isteyenlere göre. Türkçesi
yelken (delta) kanat olan bu araçla
yüksek bir tepeden koşarak kendini
boşluğa bırakıp havalandıktan sonra
vücut ağırlığıyla kaydırılarak yön
değiştirir. Adrenalin tutkunlarının
bayılacağı bu sporu yapmak için önce
bir eğitim almak gerekiyor. Türk
ava Kurumu’nun verdiği eğitimde 17
yaşından gün almak, en az ilköğretim
okulu mezunu olmak, 1. 0-1.9 boyları
ve 4 -9 kg ağırlığında olmak yetiyor.
Eğitim süresince 30 sorti çalışması ve
küçük tepe eğitim uçuşu yaptırılıyor.
Artık kuş özgürce uçabilirsiniz

V O L K A N S Ö R F Ü

olkanda sörf yapmak kulağa oldukça garip ve macera dolu bir
fikir geliyor değil mi Evet böyle bir şey var yanlış duymadınız.
Peki nasıl yapılıyor Board üzerinde kızak gibi oturarak
çıktığınız volkanın tepesinden aşağı doğru saatte ortalama
70 km hızla gidiyorsunuz. İş sadece kaymakla bitmiyor. Asıl
iş tepeye tırmanmakta. Yüksek bir rakıma sahip olan volkan
tepesine çıkarken olan rüzgar ve volkan küllerinin
uçuşması zirveye giden yolda zorlayan durumlardan.
er gülün dikeni var misali bir durum bu da işte.
Zirveden aşağı kayarken yaşadığınız adrenalin paha
biçilemez. Küçük bir dipnot Zirveye çıkmadan
önceden pişmemiş yemeğinizi küllerin arasına koyun.
İndiğinizde yemeğiniz yenmeye hazır olacaktır.
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- HIGHLIFE KIŞIN SPOR -

Kim demiş kışın spor zor diye?
HER MEVSİM SPORDA MOTİVE OLMANIN YOLLARI
ış gelin e tabi zor geliyor sı a ık yataktan kalkmak. zun uzun yastıkla
vedalaşamama halleri, kat kat kıya etlerin yarattığı kilo örtme’ rahatlığı, nasılsa
daha yaza var rehaveti derken bir de bakmışsınız ilkbahar kapıya dayanmış.
on pişmanlık neye yarar demeden ön e kış ayında da spor yapmayı bırakmamak
lazım. vet, mantıken bu lazım da gelin bir de onu i inize sorun değil mi eki kış
ayında spor yapmak i in nasıl motive oluruz unlara bir bakın deriz.
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- HIGHLIFE KIŞIN SPOR M

e r h a b a g ü n !
yanır uyanmaz perdeyi, camı,
çerçeveyi, ışığı artık aklınıza neresi
geliyorsa açın. Sıcak yataktan
çıkamamanın verdiği rehaveti,
camı açarak bertaraf
edebilirsiniz. Camı
açın ve soğuğun
yüzünüze
çarpmasına
izin verin. Bu
daha kolay
ayılmanızı
sağladığı
gibi spora
teşvik
yönünde ile
yarayacaktır.
Spordan
önce ısınma
şart tabi. Eğer
ısınma egzersizleri
için havanın fazla soğuk
olduğunu düşünüyorsanız o halde
bunları evde yapabilirsiniz. Evde
ısınma egzersizi yapıp dışarıya direkt
yürüyüşe ya da koşuya çıkabilirsiniz.
Kendinize yeni bir spor eklemeye ne
dersiniz Örneğin sürekli düz mantık
spor yapmak canınızı sıkıyor
olabilir. Bunun yerine farklı
sporlara yönelebilirsiniz. Kilo
verirken eğlendiren sporlardan
biri zumba mesela. Zumba ile
hem eğlenebilir, hem kalori
yakabilirsiniz. Üstelik kış ayı
için de uygun. Eğlenirken
spor yapmak gibisi var mı

kurtulun sizi strese sokan her şeyden.
Yazması kolay ama uygulaması daha
kolay olacaktır, güvenin bize.
T a k ib e t a k ip !
Spor yapan, düzenli
beslenen, sağlıklı
yaşayan instagram
fenomenlerini
takip edin.
Onların
hayata ve
spora dair
olumlu
paylaşımları
sizi de
spora teşvik
edecektir.
Bol bol da yazı
düşünün mesela.
uan yiyemediğiniz
börekler, size yaza
doğru sağlıklı bir beden
olarak geri dönecektir. Motivenizi
ne olursa olsun kaybetmeyin.
Kendinize hedef koyun!
Spor yapmaya en üşendiğiniz
zamanlarda kendinize bir motive

Y e n i s p o r m ü z ik le r i
keşfedin!
Kendinize yeni spor müzikleri
bulun. Aynı şarkıları
dinlemek sizi bir süre sonra
sıkabilir. Bunun yerine farklı
müziklerle farklı modlara
girebilirsiniz. Bu arada spor
yapmanın stres attırdığını da
unutmayın. Yorucu bir işiniz
varsa, stresiniz son raddede
ise spor size iyi gelecektir.
Takın kulağınıza müziğinizi,
çekin içinize temiz havayı ve

VITA E

- 85 -

O CA K -ŞUB AT-M A R T 2 0 1 7

unsuru bulun. Bunun için de en iyi yol
hedef koymak. Koyduğunuz hedefe
adım adım ulaşıyor olduğunuzu
hissetmek ve farkına varmak,
spor motivenizi yükseltecektir.
En yorgun anlarınızda bile
gözünüzün önüne o hedefi getirin.
Ciddi oranda işe yarayacaktır.
Ara ara kendinizi ödüllendirin
Ödül, her zaman iyi bir motive
kaynağıdır. O koyduğunuz hedefe
ilerlerken kendinize vereceğiniz küçük
ödüller, motive olmanız için en iyi
sebeplerden bile olabilir. ücudunuzu
iyi tanıyın, ihtiyaçlarınızı iyi
belirleyin. er şey inanmakla başlar.
Asla pişman olmayın!
Tamam, belki bu ara pek spor
yapasınız gelmiyor. Belki de
vücudunuzun molaya ihtiyacı vardır.
Bunun için kendinizi suçlamayın ve
yeniden başlamaktan korkmayın.
Zaman kaybı olarak görmeyin geçen
günü ve yeniden başlamak için
bahaneye ihtiyaç duymayın. En güzel
bahane kendinize olan saygınız ve
özgüveniniz. Gidin ve o hedefi başarın

- HIGHLIFE S R İ -

BU KIŞ İÇİNİZ
SERGİLERLE
ISINACAK

Soğuk ve sevimsiz kış günlerinde sanat
aşkıyla tutuşanlar için sergiler birebir…
Hele ki İstanbul’da olunca. Kış aylarında
İstanbullu sanatseverleri birbirinden
farklı tarzda sergiler bekliyor; Da Vinci’nin
eserlerine bakarken muhteşemliğe hayran
kalacak, usta sanatçıların portrelerinde
kendi kimliğinizi sorgulayacaksınız.
F REYA N N İ İNDEN
KAS M

OCAK

İlk çağdaş seramik
sanatçılarından Füreya
Koral’ın ölümünün 20. Yılı için
Kale Grubu’nun katkılarıyla
gerçekleşen Füreya sergisi,
sanatçının bugüne kadar
gerçekleştirilmiş en kapsamlı
retrospektif sergisi olarak önem
taşıyor. Sergide, toplamda 200’e
yakın eser, belge ve fotoğraf
yer alıyor. Eserleri haricinde
Füreya’nın iç dünyası ve
dışavurumu anlatılıyor. Böylece,
sanatseverler sanatçının yaşadığı
kırılma noktalarını eserlerde
inceleme şansı yakalıyor. 40
yaşında seramikle yeniden
küllerinden doğan Füreya’nın
sergide 19 0’li yıllardan
itibaren yaptığı tüm çalışmalar
bulunuyor. Küratörlüğünü K roly
Aliotti, Nilüfer aşmazer ve
Farah Aksoy üstlendiği sergiyi
Akaretler’deki Sıraevler’de
18 Ocak 2018 tarihine kadar
ziyaret etmek mümkün.
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LEONARDO DA VİNCİ E PO DAHİ İSTANBUL DA
ARAL K

NİSAN

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı eonardo Da inci sergisi’ne
hazır mısınız 14 Aralık 2017 7 Nisan 2018 arası NI
İstanbul’daki NI Müze’de ziyaretçilerini bekleyen sergi 200’e
yakın eser sunuyor. Rönesans döneminin en büyük dahisi olan
eonardo Da inci’ye adanmış en önemli sergi olarak tasarlanan
uluslararası bu sergi, prömiyerini yaptığı Brugge’ün Belçika
ardından dünya turuna ilk olarak İstanbul’da başladı. 200 eserin
içerisinde Da inci’nin ori inal eskizlerinden yola çıkılarak
oluşturulan 100 replikasıyla birlikte; ori inal el yazması, tablo ve
çizimlerin de bulunuyor. Belçika ve üksemburg’dan mühendis,
tarihçi, grafik sanatçıları ve zanaatkarların bulunduğu 22 kişilik bir
ekip, 10 yıllık titiz bir çalışma sonrasında bu benzersiz koleksiyonu
oluşturdular. eonardo Da inci’nin hayatı boyunca yaklaşık
6.000 adet icat, icat geliştirme ile tablo eskizi yapmasına rağmen
bunların çok azını hayata geçirdiği görülüyor. Bu serginin en büyük
özelliği ise sergide yer alan replikaların ori inal tasarımlarına
uyarak ahşap ve metalden yapılması. Yani sanayi tipi hiçbir
malzemenin bulunmadığı koleksiyonda bir vida bile kullanılmadı.
Serginin en ilgi çekecek parçalarından biri ise 7 metre boyutuyla
Da inci’nin Sultan II. Beyazıt döneminde inşa etmek istediği
aliç Köprüsü’nün replikası. Da inci’nin 1 02 de köprüyü
inşa etmek için Sultan II. Beyazıt’a mektup yollamıştır ancak
köprü inşa edilememiştir. Ancak günümüzde Norveç’te
üstgeçit olarak inşa edilen köprü, küresel ısınmaya dikkat
çekmek amaçlı buz maketleriyle de dünyanın çeşitli yerlerinde
sergilenmektedir. Küratörlüğünü ean-Christophe ubert’in
yaptığı bu olağanüstü sergi ziyaretçilerini bekliyor.

DİANA THATER KA AK D NYA
EYL L
UBAT
os Angeles menşeli Diana Thater’ın video
temelli beş yerleştirmesinin bulunduğu
sergide Kenya’da kaçak avcılık yüzünden
tehlike altındaki hayvanların durumunu
konu alıyor. Daha öncesinde 2017 yılının
ilkbaharında os Angeles’taki The Mistake
Room tarafından organize edilen sergi, yeni
çalışmaların eklenmesiyle birlikte Borusan
Contemporary’de sanatseverlerin karşısına
çıkıyor. Sergi, The Mistake Room’un küratörü
olan Cesar Garcia ve Borusan Contemporary
Sanat Yönetmeni Kathleen Forde’nin iş
birliğiyle gerçekleştiriliyor. Forde, sergi için
geleceğimizle ilgili canlı öngörüler ve eylem
çağrılarıdır ifadelerini kullanıyor. ideo
temelli sergide görüntüler normal ekrandan
ziyade şeklinde ekranlarda gösteriliyor.
Bu farklı sergi deneyimini yaşamak için
18 ubat 2018 tarihine kadar Borusan
Contemporary’i ziyaret etmeniz gerekiyor.

BANA BAK
ARAL K
MART
Bana Bak la Cai a Çağdaş
Sanat Koleksiyonu’ndan Portreler ve
Diğer Kurmacalar sergisi, eski
zamanlardan beri varlığını sürdüren
portreyi günümüz dünyasında yeniden
ele alıyor. Resim, fotoğraf, heykel ve
video eserlerin bulunduğu karma sergide
anine Antoni, Eduardo Arroyo, uan
Navarro Baldeweg, ean-Michel Bas uiat,
Christian Boltanski, Rineke Di kstra,
Marlene Dumas ve Esther Ferrer gibi
birçok sanatçının eserleri yer alıyor.
Eserler üzerinden beden, kimlik ve temsil
kavramları gündeme getiriliyor. Serginin
küratörlüğünü Nimfa Bisbe, irginia
Torrente ve orena Amor s üstleniyor.
Portrelere doyacağınız bu sergiye
4 Mart 2018 tarihine kadar Pera
Müzesi’nde ziyaret edebilirsiniz.
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4 mevsim

İstanbul

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış
er mevsim ayrı güzel,
her karesi ayrı rüya. aşı toprağı altın İstanbul’dan
eşitli manzaralara ne dersiniz Gezi yazarı
anan emiray’ın kaleminden İstanbul
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BE İKTA DOLMABAH E

Güne Deniz Müzesi’ne demir atarak başlayın. Neredeyse 20.000 parçadan oluşan müzede saltanat kayıklarını hayranlıkla
inceledikten sonra, atamızın kürek çeken siyah beyaz fotoğraflarına eşlik eden Atatürk Kayıkları’na hasretle bakıyor
insan. Tarihi kayıkların baş figürleri arasında e derhayı gören çocuğunuzdan gelebilecek sorulara da hazır olun. ehrin
en güzel ağaçlı yolundan geçerek Dolmabahçe Sarayı’na ulaşın. Bahçede fotoğraf çektikten sonra rehber eşliğinde sarayı
gezin. Atatürk’ün yatak odası ve 26 metrelik ihtişamlı kubbesiyle Muayede Salonu çocukların aklında kalacak önemli
bölümlerden. Denize karşı soluklanın, Saat Kulesi’ne bakarak çayınızı yudumlayın.

SULTANAHMET

Programınız Ayasofya ile başlasın.
Dünyanın dört bir tarafından gelen
farklı inanç ve kültürden insanları
kucaklayan bu göz kamaştırıcı
mimarini kubbesine bakın,
hakkında tahminler yapın, elinizi
delikli taşa sokmayı unutmayın.
Sultan Ahmet Camii’nin mavi
çinilerini inceleyin, Yerebatan
Sarnıcı’nın mistik ortamında
efsanelere dalın. Köfte molasından
sonra, ipodrom’da güzel bir
tur atın. Arkeolo i Müzesi de bir
opsiyon ama yarısından fazlasının
restorasyondan dolayı kapalı
olduğunu not düşeyim.

EMİN N

BEYO LU GALATA

Dünya liderlerinden, sanatçılara,
müzisyenlerden bilim adamları
ve sporculara herkesi bir arada
bulabileceğiniz yer Madame Tussauds
İstanbul. Masmavi gözleri ve asil
duruşuyla Atatürk sizi burada ilk
karşılayan kişi olacak. Çıkışta ard
Rock Cafe’de birer burger götürün,
sonra da aşağıya Galata Kulesi’ne
doğru yürüyün. Çocuğunuza 67
metrelik kulenin efsanesini de anlatın,
Üsküdar Doğancılar’a doğru buradan
İstanbul’u kanatları altına alarak
süzülen azarfen Ahmet Çelebi’nin
macerasını da. Kuledibinde eğer
yakalarsanız rengarenk Osmanlı
macun şekeri satan amca minikleri
sevindirebilir.

Karaköye vapurla gelin, Galata Köprüsü’nde balık tutanlara rastgele deyin.
Buradan Eminönü’ne, orada Mısır Çarşısı’na doğru yol alın. Siz kahvenizi
yudumlarken miniklerin damakları, acıbekir’den lokumla ağızlarını
tatlandırsın. Mısır Çarşısı’nda peynirler, baharatlar, kurutulmuş meyveleri
tadın. Tahtakalenin dar sokaklarından dolanın, başka bir İstanbul yaşayın.
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PRENS ADALAR

KARAK Y

İstanbul Modern, sanatla dolu bir tatil için ziyaretinizi bekliyor. Sergi
alanının dışında resimden kostüme, animasyondan heykele kadar farklı atölye
programlarına çocuğunuz katılabiliyor. Çıkınca Karaköy’de renkli sokaklarda
bir tur ve güzel bir yemek iyi gider. Kültürümüzün bir parçası olan ve şehrin en
güzel hamamlarından biri olarak bahsedebileceğiniz Kılıç Ali Paşa amamı’nın
kapısından da göz ucuyla bir bakın.

BAYRAMPA A

Bayrampaşa Forum A M’ye
erkenden gelin eğlenceler
sizi bekler. EGO AND
Discovery Centre eğlenirken
öğreten EGO buluşması
ve eğlenceleriyle favori
yerlerimizden. Mini bir öğle
yemeği molasının ardından
köpekbalıklarından
tropik balıklara denizaltı
dünyasıyla buluşmak için
istikamet Sealife Akvaryum.
Bu iki eğlencenin biletini
kombine almanız daha
avanta lı oluyor.

Tüm adalar keyifli ama bizim
tercihimiz Büyükada. apur
sefasından sonra, tarihi köşk ve
konakların ardından faytonla Aya
Yorgi’ye doğru tırmanın, ağaçlı
sokaklardan yokuş aşağı kendinizi
bırakın. İhtişamlı Rum Yetimhanesi’ni
gördükten sonra belki de bu tatilde
Çalıkuşu romanıyla tanıştırmak
isteyeceğiniz çocuğunuza Reşat Nuri
Güntekin’in evini gösterebilirsiniz.
Meryem Ana Kilisesi’ni ve çan
kulesini görebilir, sahilde güzel bir
balık yiyebilir hatta keyfinizi uzatmak
için adada kalabilirsiniz. Denizin
ortasındayız neden yüzmüyoruz
derseniz Prenses Koyu Pla ı’na
iskeleden kendi motorlarıyla ücretsiz
ulaşabilirsiniz. ocalara yayılın,
adanın keyfini çıkarın.

HALİ CİVARLAR

aliç’e doğru yanaşın ve güne Rahmi
M.Koç Müzesi’nde başlayın. Klasik
arabalara da, tren vagonlarına da
sergilenen her köşesiyle tüm minikler
buraya bayılıyor. Öğle yemeği için karşı
kaldırımda Cade Du evant’ın yemekleri
de ortamı da çok hoş. Gülivercilik
oynamak için Miniaturk’e gitmeli.
Ülkenin en büyük mimari değerlerini
bir arada göstermenin en güzel yolunun
ardından teleferiğe atlayın ve Pierre
oti’ye ulaşın. Manzara eşliğinde çayınızı
yudumlayın, günün yorgunluğunu atın.

MODA KALAM

ep Avrupa olacak değil ya, Anadolu
yakasının en tatlı yerlerini turlayın.
Moda’da ister dondurma, bir kahvaltı,
Barış Manço Müzesi’nde arkadaşım
eşek’e bir selam vermekten minikler
mutlu olabilir. Acıktıysanız Koço’da
balık bu güne iyi gider. Üstüne
dilerseniz Kalamış’tan Fenerbahçe’ye
marinadan yürüyüşle teknelere seyre
dalın.
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EMİRGAN

aleler gitmiş olabilir ama Emirgan
Korusu şehrin en güzel yerlerinden
biri. Yeşilin tadını çıkardıktan
sonra Tevfik Fikret’le çocukları
tanıştırma zamanı. Fikret’in 1906191 yılları arasında yaşadığı müzeye
dönüştürülmüş evinde, şairin
fotoğraf, kitap ve özel eşyalarını
görün, edebiyata güzel bir giriş yapın.
Buradan Boğaz manzarasının tadını
çıkarmak için ister sahilde yürüyün,
ister balıkçılardan birinin yolunu
tutun.

ALT

ST BA DAT CADDESİ

Güne Oyuncak Müzesi’nin dar merdivenleri tırmanarak başlayın. Bu müze
çocuklar gibi büyükleri de cezbediyor. Çıkışta tatlı molası için Ekler İstanbul’un
fıstıklı, böğürtlenli, hindistancevizli eklerlerinin tadına bakın. Buradan biraz
Bağdat Caddesi’ne sonra da sahile doğru uzanın. Caddebostan’da paten
kaymak, bisiklete binmek, çimenlerde piknik yapmak iyi ki bu yakadayım
dedirtecek güzelliklerden bazıları.

YEDİKULE

ehrimizin önemli parçalarından
Yedikule isarı ve Zindanları,
Sarayburnu’ndan Bakırköy’e uzanan
sahil yolu üzerinde sizleri bekler.
İmparatorların zafer alayları ile şehre
giriş yaptığı zamanlarda kullandığı
Altın Kapı’nın iki pilonu ile kara
surlarına ait iki kuleye İstanbul’un
fethi sonrası üç kuleli bir sur eklenmiş.
İçi şu anda gezilemese de dışardan
ihtişamına bir göz atın. Günün
eğlencesi belki de ailece hiç birinizin
daha önce gitmediği eliefendi
ipodromu’a gitmek. At yarışlarını
izlemek bu bambaşka etkinliği
deneyimlemek çok keyifli olabilir.

SAR YER

Atatürk Arboretumu, farklı
bitki çeşitleriyle, göleti ve
yürüyüş yollarıyla harika bir
atmosfer sunuyor. Piknik
yapmanız mümkün değil ama
buradan kısa bir yolculukla
Belgrad Ormanı, Bahçeköy
fidanlığı gibi yerlerde
hazırladıklarınız yiyeceklerle
çimenlere yayılabilirsiniz.
Deniz görelim derseniz,
sahil Sarıyer’e doğru uzanın.
Sarıyer Tarihi Börekçisi’nde
keyifli bir yemek yiyebilirsiniz.
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- AJANDA -

ETKİNLİKLER
19 Ocak 2018
Sertab’ın Müzikali
Yer: UNIQ Hall
Saat: 20:30

2 -26 Ocak 2018
Damdaki Kemancı
Yer: Zorlu PSM
Drama Sahnesi
Saat: 5 Ocak 2018
Masterpiece - Dark Side
of the Moon
Yer: Masterpiece Galata
Saat: 19:00

15 Ocak 2018
Çingeneler Zamanı
Müzikali
Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi – Büyük Salon
Saat: 20:30

8 Şubat 2018
MSA – Sadece Çikolata
Yer: Mutfak Sanatları
Akademisi
Saat: 10:00

23 – 28 Ocak 2018
Taj Express – Bollywood
Müzikali
Yer: Zorlu PSM
Saat: -

20 Ocak 2018
Avrupa Saraylarından
Pera Palas’a
Yer: Pera Palace Hotel
Jumeirah
Saat: 11:00

15 Şubat 2018
Hailey Tuck
Yer: İş Sanat Kültür
Merkezi
Saat: 20:30

20 Ocak – 4 Şubat 2018
Lee Alex – Magic
Dreams
Yer: Trump Kültür ve
Gösteri Merkezi
Saat: -

25 – 28 Ocak 2018
Uluslararası Rusya Sirki
Yer: TİM Show Center
Saat: -

27 Ocak 2018
YavuzFest İzmir
Yer: İzmir Arena
Saat: 14:00
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16-17 Şubat 2018
St. Petersburg Rus Oda
Filarmonisi
Yer: TİM Show Center
Saat: 21:00

- AJANDA 23 Şubat 2018
Gaye Su Akyol
Yer: Holly Stone
Performance Hall,
Antalya
Saat: 20:00
16 Şubat 2018
Kadın Aklı Erkek Aklı
Yer: Akasya Kültür
Sanat
Saat: 20:30

24 Şubat 2018
Tuluyhan Uğurlu
Yer: İstanbul Deniz
Müzesi
Saat: 20:00

3 Mart 2018
MFÖ
Yer: Bostancı Gösteri
Merkezi
Saat: 21:00

OCAK
ŞUBAT
MART
9 Mart 2018
7 Pink Floydlar ve 2
Prenses
Yer: KadıköySahne
Saat: 22:00

22 Şubat 2018
BİFO & Borusan
Quartet
Yer: Lütfi Kırdar Anadolu
Auditorium
Saat: 20:00

3 Mart 2018
Oscar and the Wolf
Yer: Congresium
Angora, Ankara
Saat: 19:0
5 Mart 2018
Frida
Yer: İKÜ Akıngüç
Oditoryumu ve Sanat
Merkezi
Saat: 19:00

22 Mart 2018
Notre Dame de Paris
Yer: Zorlu PSM – Ana
Tiyatro
Saat: 21:00
6 Mart 2018
Kadınlar Günü’ne Özel:
Cabaret
Yer: Erimtan Müzesi
Konser Salonu
Saat: 20:30

23 Şubat 2018
Son Feci Bisiklet
Yer: Akasya Kültür
Sanat
Saat: 20:30
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Vizyondakiler

Kaybedenler Kulübü Yolda
1 6 M a r t 2 0 1 8 / K o m e d i, D r a m
Y
M
A
O
N
İ
Y
A
H
D

R

K

S

7 yıllık aradan sonra Kaybedenler Kulübü Yolda ismiyle
izleyiciyle tekrardan buluşacak olan filmde Ne at İşler ve
Yiğit Özşener’in yanı sıra Rıza Kocaoğlu, Sarp Akkaya,
ande Doğandemir gibi yetenekli isimler de yer alıyor.
Filmde iki yakın arkadaş olan Kaan ve Mete’nin Kadıköy
grubuyla yaptıkları Olimpos tatili sonrası İstanbul’a
dönüşleri sırasında başlarına gelen olaylar anlatılıyor.

Arif V 216
5 O c a k 2 0 1 8 / K o m e d i, B ilim k u r g u
Y
K
B
O
C
Y
O
G

U

Arif v 216, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 2004 yılında vizyona giren filmi
G.O.R.A.’nın başkahramanlarını ele alan ve merakla beklenen film. Esnaf Arif ve
yakın arkadaşı robot 216’nın yeni maceralarını işleyecek olan filmde başrolleri Cem
Yılmaz ile Ozan Güven üstleniyor. Film, Ocak’ta vizyonda.

Sofra Sırları
D
G
P o lis iy e
Y ö n e t m e n : Ü m it Ü n a l
O
D
E
F
A A
Y
E
F
A
Kendini ailesine adamış ve vaktini
akşama ne pişireceğini düşünerek
geçiren bir ev hanımı olan
Neslihan, aynı zamanda yaptığı
yemeklerle herkesi hayran bırakan
iyi bir aşçıdır. ayatı sıradan bir
şekilde devam ederken bir gece
verdiği yemek sonrası misa rlerin
teker teker ölmeye başlamasıyla
hayatı bir anda değişir. Bu
sürükleyici hikaye Demet Evgar’ın
büyüleyici oyunculuğuyla
16 ubat’ta sizlerle.

Rüzgar
O
Y
O
M

R
S
N

B
S

K
A
B
C

H
B

S

P

A

Yürekleri ısıtmaya hazırlanan Rüzgar, filmi aile olabilmenin
ve aile olmanın önemini anlatan bir konuyla sinemaseverlerin
karşısına çıkıyor. Başrollerini Belçim Bilgin, alil Sezai
Paracıkoğlu, ve Ataberk Mutlu’nun üstlendiği film 19 Ocak’ta
vizyonda.
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The Post
1 2 O c a k 2 0 1 8 /
B iy o g r a fi, D r a m ,
G
T
Y
S
S
O
T
H
M
S
S
P
B
O
T
L
1971 yılında ABD’de
büyük bir sansasyonel
olay olan ‘Pentagon
Belgeleri’ skandalını
konu alıyor. Amerika
Birleşik Devletleri’nin
ietnam’da 2 yıl
boyunca yaptığı
müdahalelerin
açıklandığı belgeler eline
geçiren The ashington
Post araştırmacı
gazetecilerinin
hikayesini anlatan
filmde Tom anks ve
Meryl Streep gibi güçlü
isimler başrolde.

Permission

Y

M
R
K
Y ö n e t m e n : B r ia n C r a n o
O
R
H
G
S
F
A
S

amie Dornan ve Dakota ohnson, dünya çapında çok
satan Elli Ton fenomeninin üçüncü bölümünden
uyarlanan Özgürlüğün Elli Tonu filminde Christian
Grey ve Anastasia Steele geri dönüyor. Dram yüklü film, 9
ubat’ta vizyonda.

Evlilik teklifi almaya hazırlanan bir
kadının arkadaşının tavsiyesi üzerine
evlenmeden önce başka erkeklerle de
vakit geçirmeye karar verir. Romantikkomedi dalından olan bu film sizi
eğlenceli bir aşk serüvenine davet ediyor.

Özgürlüğün Elli Tonu
E

D

F
O y u n c u la r : D a k o t a Jo h n s o n , Ja m ie D o r n a n , E r ic Jo h n s o n

Aramızdaki Sözler
O
D
G
M a c e r a
Y
H
A
A
O y u n c u la r : K a te W in s le t , Id r is
E
D
M
B
B r id g e s , L u c ia W a lte r s
Ben’in gitmesi gereken acil bir
ameliyatı, Ale ’in ise yetişmesi
gereken bir düğünü vardır fakat
Idaho’daki kar fırtınası nedeniyle
havalimanında mahsur kalırlar.
Kiraladıkları özel uçakla yola
çıkmaya karar verirler. Ancak
uçak kaza yapar. Issız ve karlarla
kaplı bir dağın tepesinde kalan
ve birbirlerini tanımayan Ben ve
Ale ’in asıl yolculuğu işte
o an başlar.
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Paris Benelüks’ten
ayaküstü lezzet
durakları
Gezilerinizde gezip görmekten
restoranlarda vakit geçirmeye
ırsatınız olmuyor mu zaman
vrupa’nın hem lezzetli hem
ekonomik ayaküstü lezzet
duraklarına kulak verin.
Paris’in Le Marais bölgesi tarih
boyunca Yahudiler gettosu olmuş,
günümüzde de bölgedeki Yahudiler
geleneklerini sürdürüyorlar, e
Marias sokaklarında meşhur Yahudi
pastırması pastarami yapan bir
dükk n arıyorum ama pastarami
satan bulamadım. Etrafta çok iyi
falafelciler var. Rue de rosiers
sokağında falafelciler birbirini
ardına dizilmiş. as du Falafel en
popülerleri, karşısında da Mi a
Mi var. Farklı günlerde ikisine
de uğruyorum. Bu sokakta kötü
falafel yemek imkansız çünkü
hepsi birbirinden iyi. Krep ile
ağzını tatlandırmak isteyenler
için az ilerideki a Droguerie
biçilmiş kaftan. Öğlen saatlerinde
falafelciler ve krepçiler önünde
uzun kuyruklar oluyor. Take-away
yapıp Place de orges meydanının
muhteşem ambiyansında
damakları şenlendirmek en iyisi.
İkinci durağım Avrupa’nın en
güzel kentlerinden Brü . Burada
zaman adeta durmuş gibi. Ortadan
gecen kanalıyla sevimli mimarisi,
çikolata kokan sokaklarıyla kendini
hayran bıraktıran bir kent Brü .
Buraya kadar gelmişken wa e
yemeden dönmek olmaz diyorum
ve meydandaki Chez Albert’e
gidiyorum. Buradaki wa elar
mahçup etmiyor ama wa eın daha
iyisi Brüksel’deki a e Factory’de.

Belçika’da ve ollanda’da patates
kızartması çok popüler, patates
kızartması yapan küçük dükk nlar
var. Ama neden patatese french
fries deniyor Bir rivayete göre
bu isim İkinci Dünya Savaş’ında
ortaya çıkmış. Fransa-Belçika
cephesinde savaşan Amerikan
askerleri patates kızartmasını çok
beğenmişler ve bölgenin Fransa’ya
ait olduğunu düşünerek kızartmaya
french fries demişler. Belçika
mı yoksa Fransız Kızartması mı
olduğu tartışılır ama en iyi patates
kızartması ollanda’da yapılıyor.
Amsterdam’ın Damrak caddesinde
birkaç patates kızartmacısı var ama
en iyisi Kalverstraat’a bağlanan
ara sokakların birisindeki laams
Friteshuis leminck . Çok kalite
patatesleri var, ayçiçeğinin akrabası
palmiye yağıyla enfes kızartmalar
yapıyorlar. Patatesin yanına bira çok
yakışıyor. Dam Meydanı yakınında
bira severler için çok özel bir adres
de mevcut. De Bierkoning dünyanın
dört bir yanından binlerce birayı
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barındıran bir mekan. Bir trapist
birası alıp bir bira patates key
yapıyorum. Farklı bir mek nda
bira tadımı düşünenler kent
merkezindeki tek yel değirmeni
olan Brouweri ‘t I ’de artizanal
biraları tadabilirler. Brouweri ‘t
I kendi biralarını üretiyor. Ayrıca
küçük bardaklarda farklı biralar
tatmak mümkün. Bira üretim
surecini görmek isteyenler için turlar
yapıyorlar, ama akşam mekan
kapalı bira severlere duyurulur.
L a s d u F a la fe l : 3 2 R u e d e s
R o s ie r s , 7 5 0 0 4 P a r is
M i V a M i : 2 3 R u e d e s R o s ie r s , 7 5 0 0 4 P a r is
L a D r o g u e r ie : 5 6 R u e d e s
R o s ie r s , 7 5 0 0 4 P a r is
C h e z A lb e r t: B r e id e ls tr a a t 1 6 , B r ü j
a e a o y ue du
L o m b a r d 3 0 , 1 0 0 0 B r ü k s e l
laams i eshuis lemin k
V o e tb o o g s tr a a t 3 3 , A m s te r d a m
D e B ie r k o n in g : P a le is s tr a a t
1 2 5 , A m s te r d a m
B r o u w e r i j ‘t I J : F u n e n k a d e 7 , A m s t e r d a m

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