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N SAN AY P OG AM ,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak Nisan
ayı ile birlikte faaliyetlerimizi arttıracağız. Derneğimizin
işleyişine yardımcı olması için komiteler kurulmasına karar
verdik. Yönetim Kurulumuz bu kararı alırken Türkiye’deki
köklü üniversite derneklerinden feyz alarak altyapısını
kurmaya karar vermiştir. Bizlere miras kalan köklü bir
yapı bulunmamaktadır. Amacımız derneğimizin güçlü bir
birliktelik ve ortak akıl ile yönetilmesini sağlamaktır.
Kurmayı planladığımız komiteler; İletişim Komitesi, Etkinlik
Komitesi , Pazarlama Komitesi , Üye ilişkileri komitesi,
İstihdam Komitesi, Mali Kaynak Yaratma Komitesi ve Hukuki
İşler Komitesi’dir. Komiteler 1 Başkan ve 4 Yönetim Kurulu
üyesinden oluşacaktır. Komitelere katılmak isteyecek
mezunlarımız için Nisan ayı içerisinde bilgilendirme ve

tanışma etkinliği planlamaktayız. İlgilenen tüm mezunlarımız
bu komitelerin nasıl çalışacağı ile ilgili bilgilendirme
toplantısına davetlidir. Tarih ve mekanlar Nisan ayının ilk
haftası sosyal medya hesaplarımız ile sizlere duyurulacaktır.
Derneğimizin altyapı çalışmaları sonucunda 5300 üyesi
bulunduğu tespit edilmiştir. Üyelikler yapılmış fakat
bizlere devrolan herhangi bir bağ yoktur. Bu bağı kurmak
bir hayli zor ve emek gerektirmektedir. Oluşturacağımız
komiteler ile sizlere ulaşmak ve sizleri tanımak istiyoruz.
BİLGİ mezunu olarak, sizlerin de değiştirebileceği veya
geliştirebileceği konular olduğuna inanıyorsanız sizleri
de gönüllü olarak çalışan bizlerin yanına bekliyoruz.
Saygılarımla

TOLGA BAYOĞLU

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Mezunlar Derneği Başkanı
tolga.bayoglu@bilgim.org.tr
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bilgi
gelen

- HABERLER -

İ
stanbul Bilgi niversitesi ocuk
alışmaları Birimi ve Göç alışmaları
ygulama ve Araştırma Merkezi ev
sahipliğindeki toplantıda veriler,
saha deneyimleri ve önümüzdeki
dönem planları konuşuldu.
eşitli sivil toplum
kuruluşu ve kurumların
temsilcileri Türkiye’de
ocuk şçiliği ile
Mücadele Yılı 201

Değerlendirme Buluşması’nda
toplandı. 201 yılı “ ocuk şçiliği
ile Mücadele Yılı” olarak ilan
edilmiş ve Aile, alışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı
koordinasyonunda çok
tara ı bir katılımla
çocuk işçiliği
ile mücadele
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ulusal programı 201 2023
çıkarılmıştı. ocuk alışmaları
Birimi’nden Gözde Durmuş ve Göç
alışmaları ygulama ve Araştırma
Merkezi’nden Dekan ekili Prof. Dr.
Pınar yan Semerci’nin Türkiye’de
ocuk şçiliği ile Mücadele erçeve
Sunumuyla başlayan oturum
gün boyunca devam etti.

İPLİKTEN
ÇÖZÜLENLER
TEKSTİLDE KÜRESEL ANLATILAR
22 ŞUBAT - 7 TEMMUZ 2019
İSTANB U L M O D E R N SANAT MÜZE Sİ

Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No: 99, 34430, Beyoğlu, İstanbul

Ulla von Brandenburg
Uçan Kazlar I, 2017
Fotoğraf: Uwe Walther
© Ulla von Brandenburg/
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)

- HABERLER -
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stanbul Bilgi niversitesi,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, Ener i Sistemleri
Mühendisliği Bölümü ve S EZ TS
rması arasında akademik işbirliğini
ve karşılıklı mühendislik anlayışını
teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla,
23 Ocak 2019 tarihinde üç yıl süreli
bir iyi niyet protokolü imzalandı.
mza törenine S EZ TS Güç
Santralleri’nden Avrupa Sorumlusu
Alper Tunga Dost, Türkiye lke
Müdürü Sever an, stanbul
Bilgi niversitesi’nden dönemin
ektör ekili Prof. Dr. Ege Yazgan,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkant Ali
etin, Ener i Sistemleri Mühendisliği

S u e z W

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr.
Füsun Tut Haklıdır katıldı.
Yapılan iyi niyet protokolü,
ener i alanında karşılıklı bilgi
alışverişinin yanı sıra ilgili bölüm
öğrencilerinin bitirme pro elerinde
rma tarafından destek sağlanması
ve Ener i Sistemleri Mühendisliği
öğrencilerine sta pozisyonları
sağlanmasını da içermektedir.

T S w e b s it e s i:

Suez TS ener i,
maden, çevre
ve endüstri
alanlarında
mühendislik
çözümleri
geliştiren, kaynakların
sürdürülebilirliği ve verimliliği üzerine
kıtada çalışan, 1 0 yıllık tecrübeye
sahip uluslararası bir rmadır.

İ
stanbul Bilgi niversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Perfüzyon Bölümü, ülkemizdeki ender lisans
programlarından biri ve üstelik ilk açılan lisans programı
özelliğinden dolayı üzerine düşen görevin bilinciyle,
Perfüzyon Bölümü öğrencileri, kendi vizyonlarını
geliştirmek, perfüzyonistlik mesleğinin gelişimine katkı
sağlamak için, her ay değişik konu ve konuklarla çeşitli
etkinlikler planlıyorlar.
14.12.201 ’ de gerçekleştirilen “ leri moniterizasyon ve
hasta hede i kardiak perfüzyon” konulu konferansta,
henüz çok kısıtlı olarak kullanılan ileri moniterizasyon
yöntemleri ve yenilikler konuşuldu.

İ İ
1 Ocak 2019 tarihinde Erzurum’ da yapılan “ niversite
Oyunları” Kayak Milli Takım Seçme Müsabakaları’na
katılan öğrencimiz Berkin sta, müsabakaları 3. olarak
tamamladı. Ayrıca öğrencimiz, 2 12 Mart 2019 tarihlerinde
usya’nın Krasnoyarsk kentinde yapılan niversiade Kış
Spor Oyunları’nda milli takımda yer aldı.
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- HABERLER -

İ İ

stanbul Bilgi niversitesi
Küresel Yetenek Yönetimi
Merkezi B LG Talent
tarafından düzenlenen ve
dönemin en kapsamlı özel
sektör buluşması olan B LG
Talent Fest 2019 eski adıyla
Kariyer Günleri sektörlerinin
önde gelen rmalarıyla
B LG öğrencilerini ve
mezunlarını buluşturdu.
Dönüşen iş dünyasında
geleceğin meslekleri, başarılı
olmak için gerekli 21.yy
yetkinlikleri, geleceğin iş yeri
kültürüne yönelik uzman
konuşmacıların da yer aldığı
bu etkinliğe bölüm ve sınıf
ayrımı olmadan tüm lisans
önlisans, lisansüstü öğrenciler
ve mezunlar katıldı.

İ

� Networking fırsatları
� İş dünyasından profesyonellerle buluşma
� Sektörel paneller
� işin geleceğine yönelik ilham veren konuşmalar
� Uzmanlarından birebir CV danışmanlığı

İ

niversitemiz Yelken Takımı, 14 19 Mart 2019 tarihleri
arasında Marmaris’te düzenlenen niversiteler ampus
up yarışlarında
3 sınıfında şampiyon, genel
klasmanda 2. olmuştur. Sporcularımızı tebrik ederiz.
BİLGİ Yelken Takımı:
Doğa Savaş
Kerem Ateş
Onur Cemil Mandalinci
Selahattin Canberk Akçiçek
Şazi Kerem Balanlı
Uzay Gökçek
Yaşar Doğa Arıbaş
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- HABERLER -

C
stanbul Bilgi niversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Bölümü ile Fizyoterapi ve ehabilitasyon
Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “ erebral Palsy ile
Yaşam Sempozyumu” 20 Mart 2019 arşamba günü
gerçekleşti. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan uzman
isimler, erebral Palsy’yi her yönüyle değerlendirdi.
erebral Palsy’de nöro gelişimsel değerlendirme
ve erken müdahale uygulama alanları, ortopedik
problemler, tedavide kullanılan güncel yaklaşımlar,
duyu bütünleme terapisinin önemi, tıbbi beslenme ve
erebral Palsy’de konuşma terapisi konuları, alanlarında
uzman isimler tarafından katılımcılara aktarıldı.

İ

İ

E

Sİ A

niversitemiz letişim Fakültesi Medya Bölümü ğretim
yesi Ethem zgüven, Sinema Yazarları Derneği S YAD
tarafından Onur dülü’ne layık görüldü. 2 ubat 2019
tarihinde yapılan 1. S YAD dül Töreni’nde Fakültemize
geçmişte emek veren eşi Petra Holzer’le bu ödülü paylaşan
Ethem zgüven, yaptığı belgeseller ve yıldır düzenlediği
Bozcaada luslararası Ekolo ik Film Festivali ile belgesel
sinema alanına önemli katkılar sağlıyor.

İ İİ

İstanbul ilgi niversitesi İşletme
akültesi
aziran
tarihinde,
işletme alanında e itim veren
fakültelerin en eski küresel
akreditasyon kurumu olan
sso iation to dvan e ollegiate
hools of usiness üyesi oldu.
İşletme e itiminde inovasyonun
hızlanması için bilginin ve başarılı
uygulamaların aylaşımına adanmış,
işletme e itimi veren fakülteler,
firmalar, sivil to lum ve kamu
kuruluşlarından oluşan
nternational, işletme e itimindeki
ve sektördeki en başarılı beyinleri
bir araya getirerek ortak hedef olan
gele ek nesillerdeki büyük liderleri
yetiştirmek için çalışmalarını
hedefler. u üyelik İ Gİ İşletme
akülte sini, işletme e itimini
geliştirmek için kurulmuş dünyanın
en büyük işletme okulları a ının
bir arçası haline getirdi. İ Gİ

AACS

İşletme akültesi bu birli e dahil
olarak, dünyanın
ülkesinden
en iyi işletme e itmenleri ve sanayi
liderleri ile iletişim kurma imkanıyla
birlikte, işletme rogramları ve
fakülteleri için hazırlanmış sınırsız
e itim ve bilgileşim ben hmarking
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kayna ına ulaşma imkanı da kazandı.
nternational kıtalararası
ek çok faaliyet, çeşitli yayınlar, veri
kaynakları, endüstriyel ra orlar ve
verilere de erişim sa layarak İ Gİ
İşletme akültesi nin başarılarını
destekleye ektir.

- HABERLER -

İ İ
stanbul Bilgi niversitesi Hukuk
Fakültesi ğretim yesi ve yazar
Doç. Dr. Yalçın Tosun’un “Peruk
Gibi Hüzünlü” kitabında yer
alan “Muza er ve Muz”
isimli kısa hik yesi,
2 ubat 2019’da
Broad ay’de
sahnelenecek.
lk kitabı
“Anne, Baba
ve Diğer
lümcül
eyler” ile
2011 Notre
Dame de
Sion Edebiyat
dülü’nü, ikinci
kitabı “Peruk Gibi
Hüzünlü” ile de 2011 Sait Faik

İ

Hik ye Armağanları’nı kazanan
Doç. Dr. Yalçın Tosun, Broad ay
gösterimiyle bir büyük gurur daha
yaşayacak. 201 ’de “Muza er
ve Muz” adıyla ords
ithout Borders
başta olmak
üzere birçok
uluslararası
dergide
yayımlanan
hik ye, farklı
ülkelerden üç
yazarın kısa
hikayesiyle
birlikte
Broad ay
Syphony Space
Sahnesi’nde tek
gösterim olarak sahnelenecek.

İS

niversitemiz Sutopu Takımı niversiteler nilig Türkiye
ampiyonası’nda 2 ubat 2019’da gruptaki ilk maçında
TED niversitesi’ni 1
2 ubat 2019’da oynanan çeyrek
nal maçında Okan niversitesi’ni 14 13 yarı nalde
zyeğin niversitesi’ni 1
yenerek nalde oynamaya
hak kazanmış 1 Mart uma günü Marmara niversitesi
ile yapılan maçta 11 9 yenilerek, ligi Türkiye 2.si olarak
tamamlamıştır. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının
deavmını dileriz.
Sutopu Takımı:
Berke Can Yalçın
Ege İşevi
Giray Bereket

İ

İ

A

23 ubat 2019’da Datça’da yapılan Açık Deniz Kış Yüzme
Maratonu’na katılan üniversitemiz Triatlon Takımı
sporcumuz Samet Yılmazer, 1 00 metre parkurunda genel
klasmanda 2. ve yaş grubunda 1. olmuştur. Kendisini
kutlarız.
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Hasan Berk Sipahi
Kaan Başkaya
Kaan Özden Yıldız
Muhammet Orhan Yakut

Neşfet Toğkan Özbek
Nikola Aslaner
Oğuzhan Tüylüoğlu
Osman Erdem Tıngır

- HABERLER -

İ İ

B LG ’liler 24 2 Ocak 2019 tarihleri arasında
anakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Güzelköy’de
gerçekleşen B LG Doğada Kış Okulu etreat/ nziva
etkinliğine katıldı. Bu atölye çalışmasında mezun,
öğrenci ve öğretim elemanları bir araya gelerek bölümler
ve lisans programlarıyla ilgili öz değerlendirmeler ve
önerilerde bulundular. Bu kapsamda lisans programlarının
kalite çalışmaları ve pro eleri değerlendirildi.

İ

İ

S

E

stanbul Bilgi niversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü
öğrencileri Sağlık Yöneticileri Kulübü ile ortaklaşa
hazırlamış oldukları Minik Ellere zanan Sıcak Kalpler
pro esi kapsamında, ubat 2019’da stanbul’dan Hatay’a
yola çıktılar. ğrencilerimiz tarafından, Hatay’ın Yayladağı
ilçesinde bulunan Bezge lköğretim Okulu’nun, 00
kitaplık ilk kütüphanesi kuruldu ve çocukların kışlık giysi
ihtiyaçlarına destek olundu. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne
bağlı ocuk Gelişimi ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü
öğrencilerinin hazırladıkları eğitici/öğretici oyunlarla, geri
dönüşüm ve sağlıklı beslenme konularında minik öğrenciler
bilgilendirildi. Bu pro enin asıl amacı, bir çocuğun
yüzündeki gülümsemeye sebep olmak ve uzakta olsalar bile,
unutulmadıklarını onlara hatırlatmaktı.

İ İE
stanbul Bilgi niversitesi, Atelier Luma
ve stanbul Tasarım Bienali ortaklığında
gerçekleştirilen 3 boyutlu yazıcılarla
yosundan ob eler üretmek odaklı pro e,
küratörlüğünü Ne York MoMA’dan
Paolo Antonelli’nin üstlendiği
22.Milano Trienali “Broken Nature”
sergisi kapsamında 1 Mart 1 Eylül
2019 tarihleri arasında sergileniyor.
stanbul Bilgi niversitesi’nin ev
sahipliğinde tasarımcı Mevce ıracı ve
Atelier Luma direktörü Henriette aal
tarafından yürütülen pro e kapsamında,
B LG Endüstri rünleri Tasarımı
Bölümü öğrencileri Sarp Susüzer, Tufan
şcan, engin iyan Kolçak, ve Beste
Tekdoğan’ın tasarımları sergilenecek.
Bazen işgalci türler oldukları düşünülse
de deniz yosunları, iklim değişikliği
ile başa çıkmak konusunda temel bir

unsur h line gelmiş durumda. Küresel
olarak göllerde ve okyanuslarda
gerçekleşen alg patlamaları, yüksek
sıcaklar ya da besin aşırılığından
kaynaklanıyor. Yüksek hacimde
karbondioksiti oksi ene dönüştürüyor
ve geleneksel tarımdan on üç kat hızlı
büyüyerek gelecek vaat eden bir besin
kaynağı olarak karşımıza çıkıyorlar.
Su kaynaklarını da sıkıntıya sokan
kirlilik ve plastik kirlenmenin etkisi,
deniz yosunu temelli biyomateryaller
ve biyoyakıtla azaltılabilir.
Atelier Luma Deniz Yosunları
Laboratuvarı, mevcut deniz yosunlarının
varlığını mikro ve makro deniz
yosunlarının yerel olarak yetiştirilme
potansiyelini ve bu potansiyelin,
petrolden üretilen plastiklerin yerini
alabilecek biyopolimerlere nasıl
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dönüştürülebileceğini
incelemek üzere tasarım ve biyolo iyi
birleştiriyor. Burada, biyopolimerleri
kullanıp üç boyutlu yazıcının
yardımıyla sofra takımı prototipleri
üretmek için Arles Fransa , Kahire ve
stanbul’da düzenlenen atölyelerden
çıkan sonuçlar görülebiliyor. Her
kentin özgün kültürel arşivlerinden
yararlanan tasarımlar, geleneksel ile
çağdaş olanın, zanaatlar ile di ital
sanatların melezleşmesinin örneklerini
sunarken malzemelerin ve çevrenin
değeriyle ilgili varsayımlarımızı
unutmamızın önemini vurguluyor.

- SÖYLEŞİ MUSTAFA ŞIVGIN -

İCA İ

E İNE A I

A I

A A INI S

İ Gİ mezunlarından v.
ustafa ıvgın,
yılında kurdu u
İ
İstanbul i ari rabulu uluk
erkezi nde birden çok hukuki alanı
ilgilendiren konularda görev alıyor.
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A

- SÖYLEŞİ MUSTAFA ŞIVGIN 2010 yılına kadar özel bir hukuk
bürosunda görev aldıktan sonra serbest
çalışmaya başladı. Yine bu dönemde
stanbul Adalet Komisyonu’na
Bilirkişi olarak kayıt oldu. Ardından
Arabuluculuk Kanunu’nun çıkması
ile bu yönde eğitimini tamamladı ve
STAME stanbul Ticari arabuluculuk
Merkezi’ni kurdu. Avukat Mustafa
ıvgın ile kariyeri ve B LG üzerine
keyifli bir röporta gerçekleştirdik.
ncelikle izi tanıyarak
başlayalım Kendinizden bize
biraz bah eder mi iniz
19 , Ankara doğumluyum. Evliyim ve
3 çocuğum var. Elif Mina, Ali Sina ve
Ahmet Süha. lk ve orta öğrenimimi
Ankara’da tamamladım. niversite
öğrenimi için stanbul’a geldim. stanbul
Bilgi niversitesi Hukuk Fakültesi
mezunuyum. Ekonomi Hukuku üzerine
yüksek lisans yaptım. 2003 yılından
beri Avukatlık yapmaktayım. Eşim de
benimle aynı meslekte. Fenerbahçe
taraftarıyım. Müzik dinlemeyi ve ailemle
birlikte seyahat etmeyi seviyorum.
LG
ukuk mezunu unuz
u anda da Kurucu
rtak
olarak
re alıyor unuz
Kariyeriniz ile de am edelim
Mezun olduktan onra neler
ya tınız ne ibi alışmalar
er ekleştirdiniz
B LG Hukuk 2002 Mezunuyum.
Yüksek lisansımı da yine stanbul
Bilgi niversitesi’nde yaptım. 2002
yılında mezun olduktan sonra, Sayın
Leyla Keser Berber Hocamızın da
yönlendirmesiyle Prof. Dr. evdet Yavuz
Hukuk Bürosu’nda 2010 yılına kadar
çalıştım. Buradaki çalışmalar özellikle
zel Hukuk alanında gelişmeme neden
oldu. Bu dönemde Ekonomi Hukuku
üzerine yüksek lisans yaparak, özellikle
Telekomünikasyon Hukuku, Geçici
nleyici Tedbirler, Fikri Haklar, ekabet
Hukuku alanlarında kendimi geliştirme
imk nı buldum. Yine bu dönemde
birçok konuda araştırma yapma ve bu
araştırmaları güncel olarak yürüyen
derdest uyuşmazlıklarda kullanma

olanağı elde ettim. 2010 yılı itibariyle
serbest çalışmaya başladım. Bilirkişi
olarak stanbul Adalet Komisyonu’na
Bilirkişi olarak kayıtlı olduğum
dönemler de yine bu dönemlerdir.
Bu arada Arabuluculuk Kanunu çıktı
ve yine stanbul Bilgi niversitesi’nde
arabuluculuk eğitimi aldım. Sınav ve
mülakatı geçerek arabuluculuk dairesine
kayıtlı arabulucu olarak bu yönde
de çalışmalar yapmaya başladım.
Hukuk hizmeti yanında birçok konuda
da çalışma yapılması gerekliliğinin
bilinciyle bu konularda da hem kendimizi
ve hem de hukuk büromuzu geliştirdik.
Bu kapsamda firmalara, Kişisel
erilerin Korunması Kanunu, ekabet
Hukuku, Sözleşme Hukuku, ş Hukuku
alanlarında hukuk hizmeti yanında,
eğitimler de vermekteyiz. Bu kapsamda
yetkin bir çalışma kadrosuna sahibiz.
Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde
öncelikle işçi işveren uyuşmazlıklarında
dava şartı olarak uygulanan
arabuluculuk, ticari uyuşmazlıklar
bakımından da dava şartı olarak
2019 yılından itibaren uygulanmaya
başlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede
STAME stanbul Ticari arabuluculuk
Merkezi’ni kurmuş bulunuyoruz.
ukat olmak ocukluk
hayaliniz miydi na ıl karar
erdiniz a ukat olmaya
Avukat olmaya liseden mezun
olduktan sonra karar verdim. O
dönemde birkaç hukuki uyuşmazlıkta
avukatların çalışmalarına yardımcı
olmuştum. Bu süreçten sonra bende
avukatlığa ilişkin merak uyanmıştı.
Ancak hukuk fakültesinden mezun
olduktan sonra avukatlık dışında
bir mesleği hiç düşünmedim.
an i da alar bakıyor unuz
aynı zamanda bilirkişi
e arabuluculuk da
re
tanımlarınız ara ında…
Yukarıda kısmen bahsettiğim üzere,
ticari uyuşmazlıklar benim asıl ilgi
alanımı oluşturuyor. Aynı zamanda
karmaşık hukuk davaları konusunda da
uzmanlığımız var. Birden çok hukuki
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BENCE BILGI’LI OLMAK
ORD. PRO . DR. SADI
IRMAK HATIRATINDA
CUMHURIYETIN
ILK YILLARINDA O
ZOR DÖNEMLERDE
ÖĞRENCI OLARAK YURT
DIŞINA GIDERKEN
MUSTA A KEMAL
ATATÜRK’ÜN KENDISINE
GÖNDERDIĞI TELGRA TA
BAHSETTIĞI SIZI BIRER
KIVILCIM OLARAK
GÖNDERIYORUM
ALEVLER OLARAK
GERI DÖNMELISINIZ .
ŞEKLINDEKI
TANIMLAMASININ
KARŞILIĞIDIR.
alanı ilgilendiren konularda doğru dava
strate isi kurmak ve sonuç elde etmek
için elimizden geleni yapıyoruz. irketler
hukuku, sözleşmeye aykırılıktan
kaynaklanan davalar, gayrimenkule
ilişkin davalar, aile hukukuna ilişkin
davalar, fikri mülkiyet davaları, tazminat
davaları başlıca çalışma yaptığımız
alanlar. Ayrıca müvekkillerimize
verdiğimiz günlük hukuki danışmanlık
da işlerimizin önemli bir kısmını
oluşturuyor. Kanaatimce önleyici hukuk
da en az davalar kadar önem verilmesi
gereken bir aşama ve işletmelerin işler
içinden çıkılmaz bir hale gelmeden
önce düzenli danışmanlık alarak ticari
hayatlarına devam etmeleri onlara
fark yaratacak önemli bir avanta .
eni kurmuş olduğunuz
S
M
tanbul icari
rabuluculuk Merkezi nizden
bah eder mi iniz
stanbul Ticari Arabuluculuk Merkezi
“ STAME ” 201 yılında kurulmuştur.
STAME özel hukuk uyuşmazlıklarının

- SÖYLEŞİ MUSTAFA ŞIVGIN alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi
olan A AB L
L K ile çözülmesi
hususunda tarafları teşvik etmek,
bilgilendirmek, aydınlatmak, etkin
şekilde iletişimi sağlayacak müzakere
ve iletişim teknikleriyle alternatif
çözüm yolu olarak STAME ’e
başvuran ilgililerin birbirlerini doğru
anlamaları ve iletişim kurmalarını
amaçlamakta ve yine tarafların
kalıcı ortak bir çözüme ulaşmalarını
sağlamaktadır. STAME , öncelikle ve
özellikle Ticari Konulardaki htilafların
Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi
olan arabuluculuk ile çözümü için
kurulmuştur. Ortaklarımızdan her
biri, tarafsız ve bağımsız, alanlarında
uzman arabuluculardır. Konusunda
uzman arabulucular tarafından kurulan
STAME , yine tarafların talebi
halinde çözüme katkı sağlayacak kendi
konularında “ ZMAN” danışman
kadrosuyla da tarafların çözüme yönelik
tüm sorunsal veya menfaat temelli
yaklaşımlarının barışçıl bir çözüme
ulaşmasına yardımcı olmaktadır.
Kurucularımız arabuluculuk sisteminin
uyuşmazlıkların çözümünde etkin
sonuç doğuracağı inancında olup,
tarafların bu süreçte uyuşmazlık
konularını, konusunda uzman kişilerle

değerlendirebilmeleri bakımından
özel hukuk anlamında rekabet
hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet
hukuku gibi ve teknik uzmanlıklar
bakımından inşaat mühendisi, makine
mühendisi, yeminli mali müşavir
gibi konusunda yetkin uzmanları
bünyesinde bulundurmaktadır.
Arabuluculuk sürecine hakim olan
temel ilkeler STAME tarafından ayrı
birer başlık halinde kurumsal kimlik
içerisinde kurgulanmıştır. STAME ,
taraflara toplantı alanları ve sekretarya
hizmetlerinin verimli olduğu bir ortam
sunmaktadır. STAME , yıllarca
süren davalar sonucunda tarafların
elde ettiği ve taraflarca önceden
bilinemeyen Mahkeme Kararı yerine
Mahkeme Kararı ile aynı nitelikteki
Arabuluculuk Anlaşma Belgesini hafta
gibi kısa bir sürede ve tarafların ortak
kararıyla ve kendi belirledikleri biçimde
oluşturmalarına olanak sağlamaktadır.
Arabuluculuk çözüm yönteminin en az
maliyet avanta ı, STAME ile daha da
ileriye taşınmaktadır. Zira, arabuluculuk
sürecindeki her anın taraflar için ne
kadar önemli olduğunun farkında olarak
süreç yürütülmektedir. STAME ,
maksimum sekiz
hafta sürede
sonuç alınan sürecin doğru işlemesini
taraflar için tasarlamaktadır. Yasa
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gereği ticari davalarda dava şartı
arabuluculuk sürecinin maksimum
hafta sürede sonuçlanması esastır.
STAME , bu süreçte uzman ekibiyle
tarafların iradelerinin doğru ortaya
konulması için talep halinde uzman
görüşleri de alınmak suretiyle tarafların
hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde
bu süreci tamamlamasına olanak
sağlamaktadır. STAME , kanun
çerçevesinde gizli olan bu süreçte,
gizlilik esasının taraflar ve ticari
hayat bakımından önemini bilmekte
ve bu esasa uygun hareket ederek,
tarafların menfaatlerinin korunmasına
özen göstermektedir. Bu kapsamda,
tarafların kabul ettiği konuyla ilgili 3.
kişiler dahi bu gizlilik prensiplerine
uymak zorunda olup, STAME bu
konuda özellikle gayret sarf etmektedir.
STAME , iradilik prensibini sistemsel
olarak merkez çalışmalarına da
uygulamaktadır. Arabuluculuk süreci,
iradi bir süreçtir. Bu süreçte tarafların
her zaman toplantıyı sona erdirme
hakkı olduğu gibi, tarafların iradeleri
doğrultusunda sonuç almalarının
sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu
nedenle tarafların iradelerinin herhangi
bir etki altında kalmaksızın ve doğru
oluşması için yine tarafsız ve bağımsız,
gizlilik şartlarına uyan STAME çatısı
altındaki uzmanlarımızdan görüş
alınabilmektedir. Bu da tarafların
süreci verimli ve iradi olarak sürdürme
ve sonuçlandırmalarını olanaklı hale
getirmektedir. STAME , menfaat
temelli bu sürecin taraflar bakımından
ve tarafların menfaatine olacak
şekilde sonuçlanması için kanun
çerçevesinde gerekli tüm çabayı sarf
etmektedir. STAME , mahkemelerde
yargılamanın uzamasına da neden
olan bilirkişilik müessesesi yerine
arabuluculuk sürecinde konusunda
uzman kişiler ile arabuluculuk sürecinin
desteklendiği bir yapı sunmaktadır.
STAME , arabulucu sonucunda varılan
anlaşmaların vergisel avanta larının
ilgilileri tarafından gerektiği
kadar bilinmediğinin farkındadır.
Arabuluculuk çerçevesinde varılan

- SÖYLEŞİ MUSTAFA ŞIVGIN anlaşmaların vergisel avanta ları ilgililer
tarafından yeterince bilinmemekte ve
bu nedenle de kullanılamamaktadır.
htilaflı faturalar, yüksek miktarlı
açılan ve uzayan dava dosyaları, yine
yüksek miktarlı davalar sonucunda
varılan sulh anlaşmaları sonucunda
taraflar yüksek miktarlı yargılama
giderleri, vekalet ücretleri ödemek
zorunda kalmaktadırlar. Oysa ki, hem
bu yöndeki uyuşmazlıklarının veya
yüksek miktarlı alacakların, doğrudan
arabuluculuk önünde çözümlenmesinin,
açıklanan şekildeki dava masrafları
ortadan kaldırabileceğinin ve hem de
vergisel olarak firmaları bakımından
oluşacak avanta larını bilmemektedirler.
STAME , bu konularda da özellikle
arabuluculuk sürecinin tercih
edilmesi bakımından gerekli tüm
bilgilendirmeleri yaparak tarafların,
bu yönde gerekli girişimleri yapması
konusunda etkin destek vermektedir.
LG ile de am edelim
LG
ukuk u e menizdeki
etkenler nelerdir
Hukuk Fakültesi yeni kurulmuş
idi. Akademik kadrosu çok
zengin ve çok değerli hocalardan
oluşuyordu. niversite olanakları
yanında, “okul için değil yaşam
için öğrenmek” şeklindeki
B LG bakışı, B LG Hukuk’u
seçmemde etkili olan unsurlardı.

ilişkiler, hukuki konuların nasıl tahlil
edileceğine, nasıl inceleneceğine
ilişkin yöntem ve yönlendirmeleri
de bu dönemde kazandık. Tüm bu
birikimler, bugün yaptığımız her işte,
hem idari hem hukuki ve hem de
yapısal olarak, ekip çalışması dahil
bizlere fayda sağlamaktadır. B LG
Hukuk Fakültesinin 2. mezunları
olduğumuzdan mesleki olarak
mensubiyete dayalı bir avanta ı
bizler yaşamadık diyebiliriz. Ancak
bizden sonraki arkadaşlarımızın bu
konuda bizden daha fazla avanta
elde edebilmesi için hukuk alanında
başarılı olmamız gerektiği inancıyla
hareket ettiğimizi söyleyebilirim.
u anda stanbul Bilgi niversitesi
Hukuk Fakültesi mezunu olmanın çok
ciddi kabul gördüğünü görüyoruz.

olarak yurt dışına giderken Mustafa
Kemal Atatürk’ün kendisine gönderdiği
telgrafta bahsettiği “Sizi birer kıvılcım
olarak gönderiyorum alevler olarak
geri dönmelisiniz ”. şeklindeki
tanımlamasının karşılığıdır. Zira
bizler de stanbul Bilgi niversitesi’ne
o güne kadar ki bütün birikimlerimiz
ve ailemizin yansıması birer kıvılcım
olarak gelmiştik. B LG ’de “Okul
çin Değil Yaşam çin ğren”en birer
alev olarak mezun olduğumuzu
düşünüyorum. Diğer yandan bence
B LG ’li olmak Kuştepe Bahçe’de
sonbahar sıcağının tatlı keyfini
hukuk sohbetiyle yaşamak demek.
lan e ro eleriniz bundan
onraki hedef leriniz nelerdir
Mesleğimizi en iyi şekilde yapmak bizim
mesleğimize karşı sorumluluğumuz
olduğunu görüyorum. Mesleğimizi
en iyi şekilde yapmamızın, topluma
karşı sorumluluğumuzun bir
parçası olduğunu düşünüyorum.
ncelikle STAME stanbul
Ticari Arabuluculuk Merkezi’ni
hem arabuluculuk eğitimleri
verebilecek düzeye taşımak,
yine STAME ’i dava şartı
arabuluculuk çerçevesinde bilinir
olmaktan ziyade arabuluculuk
faaliyetlerindeki kurumsal
yapısıyla uyuşmazlık taraflarınca
STAME ’i tercih edilebilir kılmak.
Tabi gelişen teknolo iler, yazılımlar,
yapay zeka ile çalışan sistemler
her konuda olduğu gibi hukuk
alanında karşılık bulmaya başladı. Bu
gelişmelerin ülkemiz açısından da göz
ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum.
Bu gelişmelerin hukuk alanında da
uluslararası bilinirliği olan bir yapılanma
çerçevesinde, hukuk hizmetinin kolay
ulaşılabilir, daha az maliyetli ve doğru
sonuç alınabilmesine olanak sağlayacak
bir çerçeveye oturtulabileceğine
inanıyorum. Bundan sonraki süreçte
bu yönde yapılacak çalışmaların daha
başarılı olacağını değerlendiriyoruz.
Bundan sonraki pro e ve hedeflerimizi
de buna göre belirleyerek
ilerleyeceğimizi düşünüyorum.

AVUKAT
OLMAYA LISEDEN
MEZUN OLDUKTAN
SONRA KARAR VERDIM. O
DÖNEMDE BIRKAÇ HUKUKI
UYUŞMAZLIKTA AVUKATLARIN
ÇALIŞMALARINA YARDIMCI
OLMUŞTUM. BU SÜREÇTEN
SONRA BENDE AVUKATLIĞA
ILIŞKIN MERAK
UYANMIŞTI.

Kariyer yaşamınız boyunca
LG li olmanın ne ibi
a anta larını yaşadınız
niversitede çok etkin bir öğrencilik
dönemi geçirdim. Büyük Anadolu
Kulübü’nün kurucusu ve başkanı idim.
Yine Kulüpler Birliği’nin kurucusu idim.
ğrenci konseyinde 1 dönem Başkan
Yardımcılığı ve bir dönem de Başkanlık
yaptım. Bu süreçlerin hemen hemen
tamamında ekip çalışmasının önemini
yaşayarak tecrübe ettim. Yine bu
dönemlerde, insan ilişkileri, müzakere
yöntemleri, herhangi bir pro enin
hazırlık dahil tüm aşamalarının her
anını tecrübe ederek yaşadık. Diğer
yandan, fakülte ve hocalarımızla

aşarılı bir a ukat olarak
ukuk ğrencilerine
ereceğiniz ta iyeler nelerdir
Fakülte yıllarını mümkün olduğunca
kendilerine katkı yapacak çalışmalarla
güçlendirmelerini tavsiye ediyorum.
inali
LG ile ya alım Sizce
LG li olmak ne demektir
Bence B LG ’li olmak Ord. Prof. Dr.
SAD
MAK hatıratında cumhuriyetin
ilk yıllarında o zor dönemlerde öğrenci
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- SÖYLEŞİ NİLÜFER ORAL -

A I

ENİ E İN

A I AN A I A

ncelikle alıştaydan bah eder
mi iniz amacı hedefi nedir
Geçtiğimiz Eylül’den itibaren Birleşmiş
Milletler’de yeni bir sözleşmenin
müzakeresi başladı. Bu müzakerenin
amacı açık denizler olarak bildiğimiz
deniz çevresinin korunması. Deniz
çevresinin korunmasına ek olarak, deniz
canlılarının genetiği ile ilgili olarak
konu var ki bu çok enteresan bir konu.
Bunun düzenlendiği yeni bir sözleşme
yapıldı. Bu konu aslında yıllardan beri
tartışılan bir konu Birleşmiş Milletler’de,
neredeyse 1 sene. Bu nedenle bu
müzakerenin oluşumu hakikaten önemli.
Türkiye’de ise çok fazla ilgi ve bilgi

İstanbul ilgi
niversitesi ukuk
akültesi retim
Görevlisi r. ilüfer
ral, lusal etki
lanları ışında
alan çık enizlerin
orunması konulu
çalıştayda yer aldı.

A E E A IN I

yok. Dış işleri de bu konuda çekimser
kalmayı tercih ediyor. ünkü biz 19 2
deniz hukuku sözleşmesinde taraf
değiliz. Türkiye’nin en tanınmış deniz
araştırma merkezi T DA bu kongreye
beni de davet etti. lk müzakereye Eylül
ayında katıldık. Daha sonra bu konu
hakkında Türkiye’de bir bilinç yaratmak,
Türkiye’deki diğer uzmanları da konuya
dahil etmek için bir çalıştay yapıldı. Bu
çalıştayda konular hem hukuki, hem
biyolo ik / bilimsel yönleri ile ele alındı.
ık denizlerin korunma ı ile
müzakerenin hukuki altya ı ı
hakkında ne düşünüyor unuz
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zellikle de letlerin bu y ndeki
rüşleri na ıl bir er e ededir
Denizlerin
4’u şu an açık deniz
sayılıyor. Açık deniz demek devletlerin
bu denizlerde hiçbir yetkisinin olmaması
anlamına geliyor. Mesela Türkiye’nin
belirli bir deniz alanında yetkisi var
kanuni, çevre koruma yetkisi gibi.
Açık denizlerde ise bayrak devleti
dediğimiz sınırlı bir yetki alanı var ki
bu sadece gemilerin alanını kapsıyor.
Dolayısıyla yıllardan beri birçok bilim
insanı denizlerdeki sorunları görüyor.
rneğin balıkların aşırı avlanması.
Bütün bunlar yıllardır tehdit altında
ve yeterli derecede hukuki düzenleme

- SÖYLEŞİ NİLÜFER ORAL yok. Aslında tamamen düzenlemeden
yoksun değil neticede 19 2 deniz
hukuku sözleşmesi var. Bu sözleşmede
önemli yükümlülükler ver. rneğin
bütün devletlerin denizleri koruması
yükümlülüğü var. Fakat bunların net bir
şekilde düzenlenmeye ihtiyacı var. Tüm
bunların 19 2 sözleşmesinin çatısında
yeni bir anlaşmayla toparlanması
gerekiyor. Bu sözleşmenin bir paketi
var deniz koruma alanları, çevre etki
değerlendirmesi yapılması, kapasite
geliştirmek ve deniz teknolo isinin
transferi, deniz genetik kaynakları…
Kullandığımız kremlerin, ilaçların
gitgide büyük bir bölümü denizden
geliyor, deniz canlılarının genetiklerini
kullanıyoruz. Bazı denizlerde
bunlar düzenlenebiliyor fakat açık
deniz herkese açık. Gelişmekte
olan ülkeler dışta kalabiliyor. Bu
sözleşme yapılacaksa deniz genetik
kaynaklarının paylaşımıyla ilgili
bir düzenleme gerekir. Bu, bütün
insanoğlunun mirası olarak kabul
edilmeli. Henüz yolumuz olsa da çok
önemli bir müzakere başlatılmış oldu.
ler ki d nemde ne ibi
zorluklar n
rüyor unuz
ünya ile birlikte a ık denizlere
a ılmamızın nemi nedir
Denizlerimizin durumu çok kötü.
Balık yok. klim değişikliğinden
dolayı denizlerde önemli kimyasal
değişimler var. rneğin denizin asit
dengesi bozuluyor. Bu direkt deniz
canlılarına etki ediyor. rneğin
kabuk yapamıyorlar istiridyeler,
istakozlar. Bunların hepsi bu
döngüyü değiştiriyor. Deniz,
okyanus ısınıyor ve bu
doğrudan canlıları etkiliyor.
Bu nedenle mercan kayalıkları
ölüyor mesela. Denizlerin
durumu çok vahim, kirlilik
ve balıkçılık başka bir konu
dolayısıyla bu sözleşme çok
önemli. ünkü bu sözleşmeyle tüm
ülkeler bir araya gelecek ve denizlerin
korunması ile ilgili önlem alınacak.
nsanlar bu tehlikenin çok farkında
değiller. Türkiye’de 3 tarafımız deniz

AÇIK DENIZLER
HEPIMIZ IÇIN
ÖNEMLI. TÜRKIYE
OLARAK BALIKÇILIK
YAPIYORUZ AKDENIZ
VE KARADENIZ’DE
AKAT YAŞAM DENGESI
DE BOZULUYOR
AYNI ZAMANDA.
OKYANUSLARIN
KIMYASININ DEĞIŞIMI
HEPIMIZI ETKILER.
DOLAYISIYLA BU
SÖZLEŞME ÇOK
ÖNEMLI.
diyoruz fakat bunu hep daha çok bir
“kaynak” olarak görüyoruz. Halbuki bu
nimetleri korumamız gerekiyor. Açık
denizler hepimiz için önemli. Türkiye
olarak balıkçılık yapıyoruz Akdeniz ve
Karadeniz’de fakat yaşam dengesi de
bozuluyor aynı zamanda. Okyanusların
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kimyasının değişimi hepimizi etkiler.
Dolayısıyla bu sözleşme çok önemli.
ürkiye nin kdeniz de
koruma kararı alınabilme i
i in komşu ülkelerle olan iş
birliğinin nemi nedir
Aslında Mart ayında bu konuyla ilgili
bir toplantıya gideceğim. Akdeniz ile
bölgesel bir anlaşmamız var Barselona
anlaşması. Türkiye olarak tarafız. Bu
anlaşma kapsamında pek çok protokol
mevcut. Bu protokollerden biri koruma
alanlarıyla ilgili. Akdeniz’in durumu
biraz karışık, orası biraz sıkışık bir
deniz. Dolayısıyla birçok ülke tüm
deniz yetki alanlarını tam olarak
kullanamıyor. Anlaşmazlık çıkıyor
bu nedenle bir kısmı hala açık deniz
olarak kalıyor ve bunların korunması
önemli. Akdeniz’de iyi bir hukuki alt
yapı var. Türkiye bunun içinde.
ık denizlerden yararlanmada
ne ibi zel hükümler ardır
Akdeniz’de birçok sözleşme var.
Akdeniz’de balıkçılıkla ilgili bazı kararlar
alınıyor kotalar, hangi yöntemlerin
uygulandığı, ağların büyüklüğü vb.
gibi. Fakat sonradan işin içine siyaset
giriyor. Bu anlamda ne kadar başarılı
olur tartışılır. Akdeniz’de açık denizi
dahil eden bir koruma alanı var. BM’de
açık denizlerin korunması için yürütülen
müzakerelerin bir amacı açık denizlerde
korunma alanları kurmaktır. Son
senelerde birkaç açık deniz korunma
alanları kuruldu. Akdeniz’de
sadece bir tane var. O da Fransa,
talya ve Monaco tarafından
kurulan Pelagos korunma
alanıdır sanctuary . Fakat
bunun gibi daha cok alanlara
ihtiyaç vardır. Bunun için
Akdeniz ülkelerinin işbirliği
yapmaları gerekir. Fakat
Akdeniz’de kurulan korunma
alanlarının dünya tarafından
hukuki olarak tanınması
için uluslararası bir sözleşme
gerekmektedir. Geçenlerde stanbul’da
yapılan çalıştayın amacı bu önemli
konuyla kamuoyuna bilinçlendirmekti.

- SÖYLEŞİ BURAK ÇEVİK -
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İstanbul ilgi niversitesi, umut vadeden hikayeleri desteklemek ama ıyla ilk
kez İ Gİ mut ar ı hayata geçirdi. İ Gİ li ö ren iler, onlara umut veren
iyilik hikayelerini seçti. ro enin ikin i aşamasında ya ılan halk oylaması
sonu u belirlenen iyilik hikayesinin kahramanı,
ralık erşembe günü
s a n t r a l istanbul da gerçekleşen İ Gİ mut ar ge esinde duyuruldu.

İ İNCİ E

E İNA E E

İstanbul ilgi niversitesi inema ölümü mezunu ve
aynı zamanda bölümün yarı zamanlı ö retim görevlisi
urak evik, yönetmen kimli i ile adından sıkça söz ettiriyor.
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- SÖYLEŞİ BURAK ÇEVİK Burak evik stanbul Bilgi
niversitesi’nin Sinema Bölümü’nden
mezun oldu. niversitede başlayan film
gösterme deneyimlerini Fol Sinema
adlı film platformuna dönüştüren
evik, 201 yılında f stanbul
Bağımsız Filmler Festivali’nin “Başka
Haller” bölümünün, 201 yılında ise
stanbul Film Festivali’nin “ şığın
Peşinde” bölümünün küratörlüğünü
yaptı. lk uzun metra filmi “Tuzdan
Kaide” 201 , dünya galasını Berlin
Film Festivali’nde yaptı ve festivalin
Forum bölümünde yarıştı. Yenilikçi
sinema diliyle büyük övgüler toplayan
evik, ikinci filmi “Aidiyet” ile bir kez
daha Berlin Film Festivali’nin Forum
bölümüne kabul edilerek önemli bir
başarıya imza attı. Aynı zamanda
stanbul Bilgi niversitesi’nde yarı
zamanla öğretim görevlisi olarak ders
veren Burak evik ile kariyeri üzerine
keyifli bir röporta gerçekleştirdik.
Son zamanlarda adından ık a
z ettiren bir y netmen iniz
orta ımıza y netmen
kimliğiniz ile başlamak
i teriz
netmenlik fikri
hayatınızda na ıl elişti
Yönetmenlik fikrinin en temelinde
küçüklüğümden beri bolca film izlemek
var. Bir anlamda, film izleyerek film
yapmayı öğrendiğimi düşünüyorum.
Sinemanın zanaat kısmı var ve bu
öğretilebilir. Ancak sinemanın bir
de sanat kısmı var ki, bu da sanırım
oldukça uzun zamana yayılan bir el
yordamıyla arama ve beraberinde
gelen tecrübe ile gelişiyor. zlediğim
filmlerin etkisiyle, küçük yaştan
itibaren yönetmenlik fikri kafamın
bir kenarında dolaşıyordu. Lisede
yaptığım kısa filmler sonrasında da
iyice emin oldum. imdiden geriye
bakınca, benim için erken verilmiş
bir karar olduğunu görebiliyorum.

Tuzdan Kaide

ERIDE ÇIÇEKOĞLU
ILE SINEMA, SENARYO
YAPISI, SINEMADA
ZAMAN VE MEKAN
EKSENINDE YAPTIĞIMIZ
KONUŞMALAR,
TUZDAN KAIDE’NIN VE
AIDIYET’IN KURGUSUNU
DOĞRUDAN
ETKILEMIŞTIR.

Ge en yıl ilk uzun filminiz
uzdan Kaide ile fe ti alde
yarıştınız uzdan kaide na ıl
bir üre ti ro e na ıl elişti
2013 yılında bir not tutmuştum.
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Tsai Ming Liang’ın senaryo yazma
pratiğinden esinlenerek
satırlık
düz yazı gibi bir şeydi. Orada “bir
kadın bunu yapıyor, şunu yapıyor vs”
gibi ima lar vardı. Kendi kendime,
yazdığım ima ları çekmek istiyorum
dedim. Ancak ben bunun için bir
giriş gelişme sonuç çekmek ve
klasik hik ye anlatımına girmek
istemiyordum. ünkü bu anlatı biçimi
bana öğrenilmiş ve formüle dayalı
geliyordu. Beni asıl ilgilendiren mesele,
sinemanın kendisiydi ve sinema
üzerine düşünürken tüm karakterler
ve imgeler ortaya çıktı. Sinemanın
temelinde var olan “zamanda
kilitlenme” üzerine düşündüm.
Bergson “1 kare şimdi 24 kare sabit
ama biz bunu akıcı şekilde görüyoruz.”
diyor. Arka arkaya koyduğumuzda
bir illüzyon yaratıyor sonuçta. e en
temelinde göz aldatmacasına dayanan
bir mecra, nasıl iyilik doğurabilir
ki? diye sorup sinema kötücüldür
durumuna gelmesi, hayatında
sinemanın yeri büyük olan benim için
çarpıcıydı. Filmde geçen “Lut Kavmi”
hikayesi de zamanda sabitlenme
hikayesi. Orada geçen tuzdan bir
heykele dönüşen kadın’ imgesi de
filme adını veren durumlardan bir
tanesi. Negatif fotoğraf sekansının

- SÖYLEŞİ BURAK ÇEVİK -

Tuzdan Kaide

çıkış noktası da Sarkis’in stanbul
Bienali’nde sergilediği çalışmasından
esinlenmeydi. Fransa’da ki
Ayaklanması’ndan çektiği görüntüleri
negatiften sergilemişti. Bunu da
“Süreç devam ediyor ve ben bunu
basarak sabitleyemem.” demişti. 30
3 sayfalık kısa bir senaryo ortaya
çıkınca, işe koyulduk. Normalde
film yapım pratiği belli aşamalardan
oluşur filmin senaryosu yazılır,
senaryo bazı aşamalardan geçer,
ardından ön hazırlık olur ve çekime
girilir. ekimden sonra kurgu aşaması
başlar. Aslında çok belirli aşamalardan
bahsediyoruz burada. En sonunda
da yayımlanma aşamasına geçer.
Her bir aşamada geriye dönük bir
hamle yapamazsın ama Tuzdan Kaide
böyle değildi. ekime girdik, altı ay
durduk sonra bir daha çekime girdik,
tekrar altı ay durduk sonra bir daha

çekime girdik. Bu aralarda da kurgu
yapmaya devam ediyordum ve kurgu
yaparken de filmin neye ihtiyacı
olduğunu anlayarak, senaryoya da
eklemeler yaparak ve hatta bazen
mek nlar buldukça da o mek nların
da ilhamıyla yeni sahneler yazarak
bir sonraki çekime bu sahneleri
koyabiliyorduk ve bir sonraki çekimde
bu sahneleri çekebiliyorduk. Bu da
aslında el yordamıyla filmin neye
ihtiyacı olduğunu da anlamamızı
sağlıyordu. Bu anlamda filmin yapım
pratiğinin filmin sonucuna etkisine
inanıyorum. Tuzdan Kaide de böyle
bir yapım pratiğinden geçtiği için bu
süreçte aslında ana akım sinemanın
belki de oynayamadığı çeşitli alanlarda
daha rahat oynayabildiğimizi
düşünüyorum. Mesela diyalogların
kurulumu, oyunculuklar, oyunculuk
tavrı, sinematografi, filmdeki
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çeşitli temsil ögeleri, bunlar filmi
ana akım sinemadan ayıran
tavırda kuruldu diyebilirim.
LG Mezunu e yarı zamanlı
ğretim re li i iniz ğretim
re li i olarak de am etmeye
na ıl karar erdiniz
Lisanstan mezun olmaya çalışırken bir
yandan da Tuzdan Kaide’yi yapmaya
çalışıyordum. Bu yorucu sürecin yakın
gözlemcisi başta Feride içekoğlu
olmak üzere diğer hocalarımdı. Filmin
bitmesine yakın bir dönem, öğretim
görevlisi bir arkadaşımın derslerine
devam edememesinden dolayı bir
boşluk oluştu ve bir iki haftalığına
bu derslere girip giremeyeceğimi
sordular. Tedirginlikle kabul ettim.
Bu iki haftalık süreç, kısa sürede bir
döneme yayıldı. ğrencilerle iyi bir
diyalog yakalamıştım çünkü neredeyse

- SÖYLEŞİ BURAK ÇEVİK aynı enerasyonun parçasıydık. Aynı
gemideyiz hissiyle, film yaparken
el yordamıyla öğrendiğim şeyleri
aktarmaya çalışıyordum. Ders
bittiğinde, bir sonraki döneminde
kendi hazırlayacağım bir dersi
vermek isteyip istemeyeceğim
soruldu ve böylelikle öğretim görevlisi
olarak devam etmeye başladım.
LG li olmanın kariyer
yaşantınıza ne ibi
katkıları oldu
stanbul Bilgi niversitesi’nin bana
ve kariyerime kattığı en önemli şeyin
birbirinden değerli hocalarımla
sinema hakkında fikir alışverişinde
bulunmak olduğunu düşünüyorum.
Feride içekoğlu ile sinema, senaryo
yapısı, sinemada zaman ve mekan
ekseninde yaptığımız konuşmalar,
Tuzdan Kaide’nin ve Aidiyet’in
kurgusunu doğrudan etkilemiştir.
yılında
terime irecek
olan idiyet ile de am edelim
ro enizden bah eder mi iniz
2003 yılının Kasım ayında stanbul’un
banliyö mahallerinin birinde
yaşında bir kadın evine giren bir
yabancı tarafından bıçaklanarak
öldürüldü. Olayı soruşturan polisler,
elde ettikleri kanıtlar neticesinde
maktulün kızını ve kızının sevgilini
cinayetten sorumlu tuttu. Mahkeme

sonlandığında mahkeme heyeti ikisini
de müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aidiyet, 1 yıl sonra bu kriminal
vakanın mek nlarını takip ederek
cinayeti işleyen zanlının polis
karakolunda verdiği ifade eşliğinde
topoğrafik bir gözlem yapıyor ve
ardından çiftin ilk tanıştığı geceye
odaklanıyor. Aidiyet’in, mekanların
belleğinde dolanan aynı zamanda da
sinemanın türleri arasında geçişler
yapan bir film olduğunu düşünüyorum.
Kişisel bir tra edi hikayesinden ya da
en basitinden bir üçüncü sayfa cinayet
haberinin izinde giden ve kimseyi
yargılamayan topoğrafik bir film.

ISTANBUL BILGI
ÜNIVERSITESI’NIN
BANA VE KARIYERIME
KATTIĞI EN ÖNEMLI
ŞEYIN BIRBIRINDEN
DEĞERLI HOCALARIMLA
SINEMA HAKKINDA
IKIR ALIŞVERIŞINDE
BULUNMAK OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYORUM.
ilm ne zaman
terime irecek
Aidiyet öncelikle festivallerde
gösterilecek. Dünya prömiyerini
geçtiğimiz ubat ayında Berlin Film
Festivali’nde gerçekleştirdik. Nisan
ayının başında ABD prömiyerini Ne
York’ta Lincoln enter ve Moma’nın
birlikte gerçekleştirdiği Ne Directors/
Ne Films’te gerçekleştireceğiz.
Festival sürecinin 2019’a yayılarak
farklı ülkelerde ilerleyeceğini
umuyoruz. 2019’un sonlarına doğru
ise Türkiye’de vizyona gireceğiz.
undan onraki lan e
ro eleriniz nelerdir
Bir yönetmen olduğum kadar da
yapımcıyım. 2019’da sinemasına
inandığım iki dostumun kısa
filminde, yapımcılardan biri olarak
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görev alacağım. Dilşad Aladağ ve
Eda Aslan’ın SALT Araştırma Fonu
ve Kültür Bakanlığı tarafından
desteklenen nutma Bahçesi’ adlı
araştırma ve sergilerinin bir yan
pro esi olarak gerçekleştirilecek
belgeselin yapım danışmanıyım.
Beni en çok heyecanlandıran ise
Selman Nacar’ın yönetmenliğini
gerçekleştireceği ilk uzun metra lı
filmi Aralık üstünde çalışmaya
devam ediyor oluşumuz. Aralık,
gelişmeye devam ediyor ve yakında
çekeceğimizi umuyoruz.

Tuzdan Kaide

- SÖYLEŞİ BÜŞRA TARÇALIR -
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üşra arçalır
sikolo i
ölümü mezunlarımızdan. sikolog
olmasının yanı sıra çıkardı ı ço uk
kita larıyla da adından söz ettiriyor.
Büşra Tarçalır şu an varoluşçu
ekolle çalışan bir klinik psikolog
olmasının yanı sıra çocuk kitapları
da yazıyor. Kariyerinin bir kısmını
yayıncılık ve yazarlıkta ilerletti.
Terapist olarak yetişkinlere bireysel
seanslarını ve aile danışmanlığını
sürdürüyor. Büşra Tarçalır ile keyifli
bir röporta gerçekleştirdik.
ncelikle izi tanıyarak
başlayalım üşra
ar alır kimdir
aroluşçu ekolle çalışan bir klinik
psikoloğum ve çocuk kitapları
yazarıyım. Ebeveyn seminerleri
veriyorum, varoluşçu psikoterapi
alanında konuşmalar yapıyorum.
Farklı illerdeki çocuk kitabevleri ve
okullarda kitap etkinlikleri yapıyorum
2 senedir. zellikle zorbalığın
ayırt edilmesi konusunda
yaptığım konuşmalar
için davet alıyorum,
bununla beraber çocuk
kitapları seçimi ve
edebiyatın çocuğun
gelişimindeki
yeri konusunda da
buluştuğum ebeveyn
toplulukları oluyor.
stanbul’da yaşıyorum,
iki kedim var ve onlarla
birlikte yaşamaya başladığımdan
beri hayvanlara karşı daha hassas
bir insan oldum ve yontuldum.

ğitim
hayatınızdan
bah eder
mi iniz
han i b lüm
mezunu unuz
e ka yılında
2011 yılında stanbul Bilgi niversitesi
Psikolo i bölümü, 201 yılında da
Bahçeşehir niversitesi Klinik
Psikolo i programından “Okullarda
zorbalık” olarak kısaltabileceğimiz
tezle mezun oldum. Hala sana bir şans
verilse hangi döneme gitmek isterdin
sorusuna, lisans yıllarım cevabını
veriyorum. ok severek okudum,
antralistanbul Kampüsü’nün ilk
sakinleriydik biz bu yüzden her şeyin
en güzel zamanını yaşadım lisansım
boyunca. Kendi kişisel gelişimimde
de üniversitenin hayatımı ikiye
böldüğünü düşünürüm
öncesi ve sonrası olarak.
Bu yüzden üniversite
yaşamının sadece
akademik bilgi
almaktan öte bir
kültürü yaşama, onu
soluma, akranlarınla
yeni şeyler keşfettiğin,
bazen bahçenin
güzelliğine kapılıp
dersi astığın bazen havanın
soğuğundan dersliğe sığındığın, her
şeyiyle evden çok vaktini geçirdiğin
bir alan olarak düşünürüm. Eğitim
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şart derken bence üniversite için
bunların hepsi eğitime dahil şeyler.
ikolo i b lümünde eğitim
almış ınız fakat kariyerinizi
yazarlık y nünde ilerletmiş iniz
uan ahibi olduğunuz Minty
ayınları ndan bah edecek
olur ak Kariyerinize
bu y nde de am etmeye
na ıl karar erdiniz
Kariyerimin bir kısmını yayıncılık
ve yazarlıkta ilerlettim ama terapist
olarak yetişkinlerle bireysel
seanslarımı ve ailelere danışmanlık
yapmayı sürdürüyorum. Aynı anda
iki iş kolunun içinde olmak birbiriyle
alakasız görünse de tüm bunların
beni çok beslediğini hissediyorum.
Terapistlik yalnız bir iş, çocuk
kitaplarıyla iç içe olmak ise renkli
ve bambaşka bir dünya. Esasen bir
yön verme kararı değildi yayıncılığa
başlamam şartlar el verdi diyelim.
Ayrıca lisans eğitimim boyunca
seçmeli derslerimi Literature
bölümünden almışlığım var yani çok
uzak bir yer değildi bana edebiyatla,
yayıncılıkla ilgilenmek. Hatta 3.
ve 4. sınıftayken stanbul Bilgi

- SÖYLEŞİ BÜŞRA TARÇALIR niversitesi Yayınları’nda çalışan
öğrenciydim, kitap fuarlarına gidip
stantlarda ve okuldaki stantlarda
satış yapıyorduk. Bizim kitaplarımız
daha akademik kitaplardı ama standa
gelip hangi kitabı tavsiye ettiğimi
soran insanlarla karşılaşmak bile
bana kendimi çok iyi hissettiriyordu,
o kitapları okuma şevki veriyordu.
Dolayısıyla mesleklerimden birinin
okulunu okudum birini alaylı yapmaya
koyuldum desek yeridir. Ancak
zaten gelecekte tek bir mesleğin bize
yetmeyeceğini, küçük kadrolarla
birden çok işe bulaşacağımızı
gösteriyor araştırmalar, dolayısıyla
doğru yoldayım bence. Minty Kitap
ise çocuklarla konuşması, onlara
anlatması zor başlıklarda kitaplara yer
vermesini planladığım bir yayınevi.
lk kitap zorbalıktı, ikincisi cinsellik
oldu, şimdi ölüm hakkında bir üçüncü
kitap geliyor. Evlat edinmek, korkular,
göç, eşcinsellik gibi birçok konu başlığı
var heybemde. Zamanla, yavaş yavaş
da olsa bu işi sürdürmeyi istiyorum.
LG ile de am edelim
LG mezunu olmak ize
kariyer yaşantınızda ne
ibi a anta lar ağladı
B LG ’li olduğumu söylemekten
hep gurur duydum çünkü
eğitim aldığım kadro her
zaman övüneceğim kişilerden
oluşuyordu. Onların elinde
yoğrulmuş olmanın bana çok şey
kattığına inanırım. Sanıyorum
çalışma hayatımda da B LG Mezunu
olmamın ekmeğini yemişimdir.
Her şeyden önce bir bakış açısı
kazandırdılar bana, farklı fakültelerin
öğrencileri ile bir arada okuma şansım,
onların sergilerine, çıkardıkları
tiyatro oyunlarına katılma hakkım
oldu. ok yönlülük kattı bana B LG .
eden eğitim i in
LG yi
tercih ettiniz
Tercihte bulunduğum dönem, aklımda
olan iki okuldan biri B LG ’ydi. Fen
ve sosyal bilimlerde çok iyi kadroları
vardı. yi bir eğitim alacağımı

düşünmüştüm, nitekim öyle de oldu.
Onun dışında çok bilinçli bir tercih
yaptım, sınava hazırlanırken B LG ’de
okumayı hayal ederek motive oldum
desem yalan olur. O yaşta geleceğimi
o kadar net sınırlarla çizemiyordum.
or alık i imli bir ocuk
kitabınız ar nce yazarlıktan
onra kita tan bah edelim
ocuk kitabı yazmaya na ıl
karar erdiniz ne ibi n
alışmalar ya tınız
Yazar olmaya karar verdim demeyelim,
yüksek lisans tezim zorbalık
üzerineydi ve okullarda zorbalıkla
mücadele etmek için klinik psikolog
olan bir arkadaşımla 12 haftalık
bir program hazırladık. Okullarda
haftalık olarak çocuklarla buluşarak
uygulanmasını planladığımız
programın bir haftasında da bir hikaye
yer alsın istedik. O zamanlar çocuk

BILGI’LI
OLDUĞUMU
SÖYLEMEKTEN
HEP GURUR DUYDUM
ÇÜNKÜ EĞITIM ALDIĞIM
KADRO HER ZAMAN
ÖVÜNECEĞIM KIŞILERDEN
OLUŞUYORDU. ONLARIN
ELINDE YOĞRULMUŞ
OLMANIN BANA ÇOK
ŞEY KATTIĞINA
INANIRIM.
edebiyatına hakimiyetim yoktu ve ben
bir tane yazayım diye niyetlendim.
Bu hikaye kitap olabilir mi diye
düşünürken, zaten hali hazırda farklı
yayınevlerinin beğendiğim kitaplarını
yorumladığım ve paylaştığım bir
nstagram hesabım vardı mintykitap.
Kitlesi yavaş yavaş oluşan bu mecrayı
yayınevine dönüştürmeye karar
verdik ve yazdığım ilk kitap olan Zor
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Balık da yayımladığımız ilk kitap
oldu. Paralelde ilerleyen iki farklı
sürecin yolları kesişmiş gibi oldu. O
zaman kitap yazmaya kararlı değildim
ama yaklaşık 3 senedir sadece 0 14
yaş grubuna yönelik çocuk ve genç/
yetişkin romanları okuyorum,
dolayısıyla her geçen gün daha bir
kitap yazmak için ateşleniyorum. Konu
seçiyorum, bir şeyler karalıyorum, çok
beğendiğim yazarların çok sevdiğim
kitaplarına gıpta ediyorum. Bir
gün o kadar yaratıcı ve sevilen bir
yazar olmayı hayal ediyorum hep.
or alık tan bah eder mi iniz
Zor Balık, çevresindeki diğer
balıklarla alay eden, onlarla dalga
geçen, onların kaplerini kıran küçük
siyah bir balık. Burada mesele cüsse
değil çünkü. Zor Balık bilinçsizce de
yapmıyor bunları, etrafındakilerin
ne kadar canını sıktığının farkında.
Eğer o bu şekilde davranmazsa güçlü
olamayacağını ve başkalarınının ona
üstünlük sağlayacağını düşünüyor ve
bundan korkuyor. Bir gün kendisinden
çok daha büyük, sivri dişli, kocaman
gözleri olan bir kedi ile karşılaşıyor.
Kedinin ona zarar verme ihtimali
Zor Balık’ı çok korkuturken
bir yandan da kedinin gücüne
hayranlık besliyor. Ancak hikaye
Zor Balık’ın beklediği gibi
bitmiyor. Bu kitapta didaktik
bir mesa olarak zorbalık kötü
bir şeydir mesa ından özellikle
kaçmaya çalıştım, bu yüzden
hikaye ucu açık bir yerde, Zor
Balık’ın başka nasıl güçlü olabileceğini
düşünmeye karar vermesiyle bitiyor.
ocukların hazır mesa a konmalarını
değil, eleştirel olarak bu konu üzerine
düşünmelerini istedim çünkü
zorbalığı haklı çıkaracak tezleri
de olabilir ve biz bunun üzerine
konuşacak bir alan yaratmalıyız.
kinci kitabınız da yolda
eni ıkacak kitabınızdan
bah eder mi iniz
kinci ve üçüncü kitaplar eğer bir
aksilik olmazsa 2019 bitmeden

- SÖYLEŞİ BÜŞRA TARÇALIR -

yayımlanmış olacak. Bu kitaplar
iki farklı yayınevinden çıkacak.
Birinde, çocuk karakterimizin üç
farklı hayvanla tanışma hikayesini
ele alınıyor. Zor Balık’a göre daha
yumuşak ve benim oldukça duygusal
bağ kurduğum üç hikaye yer alacak
kitapta. Her birinin farklı özelliği
var. Bunlar bilinen havanlar değiller
ve her birinin farklı bir özelliği var

KARIYERIMIN BIR
KISMINI YAYINCILIK
VE YAZARLIKTA
ILERLETTIM, ANCAK
TERAPIST OLARAK
YETIŞKINLERLE
BIREYSEL SEANSLARIMI
VE AILELERE
DANIŞMANLIK YAPMAYI
SÜRDÜRÜYORUM.
AYNI ANDA IKI IŞ
KOLUNUN IÇINDE
OLMANIN ALAKASIZ
GÖRÜNSELER BILE
BENI ÇOK BESLEDIĞINI
HISSEDIYORUM.

hikayeye şekil veren. lk okuma
kitabı olarak düşündük bu kitabı.
Diğer kitap ise resimli bir kitap ve
çalışmayı sevmeyen, sorumluluk
almak istemeyen bir karıncanın
günlük yaşantısına odaklanıyor,
daha komik ve eğlenceli bir hikaye
olarak kurguladım onu da. kisi de
şu an çizim aşamasında, buluşmak
için sabırsızlanıyorum. Yazarken
hayal ettiğim şeylerin başka birinin
zihninde nasıl renkleneceğini çok
merak ediyorum ve yazıdan ibaret
olan bu hikayelerin çizimlerle
buluştuğunda neye benzeyeceğini
düşünerek çok heyecanlanıyorum.
LG mezunu başarılı bir
iş in anı olarak ğrencilere
ta iyeleriniz neler olur
Her işi yapmaya hazırlıklı
olmalarını ve “ben bu işi yapmak
için mi okudum?” sorusundan uzak
durmalarını tavsiye ederim. Hangi
meslek dalında olursanız olun, o
yerin tozunu yutmadan masaya
oturamıyorsunuz. Haklılık halinden
çıkıp, kendim için ne yapabilirim ve
bunu insan ilişkilerimi dengeli bir
şekilde kurup nasıl sürdürebilirim
üzerine çaba göstermeliler. ş ne
olursa olsun bunlar bence temel
konular ve hemen hakkını isteyen,
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her şeye burun kıvıran bir neslin
ilerlemek için çok tökezlemek zorunda
kalacağını düşünüyorum. Tökezleten
şey başkalarına karşı takındıkları
tavırlar değil, öğrenme sürecinde
yaptıkları hatalar olsun ama insan
ilişkileri her zaman sağlam olsun.
undan onraki lan e
ro eleriniz nelerdir
Daha çok ve daha iyi çocuk kitapları
yazmak, yayımlamak, seanslarımı
sürdürmek ve çalıştığım ekol olan
aroluşçu Psikoterapi alanında
eğitimler açmak. Ben plan yaparsam
o iş içimde büyür patlar o yüzden
tıpkı Minty Kitap’ta olduğu gibi bazı
şeylerin akışında ve sağlam adımlarla
gerçekleşmesini diliyorum kendime.

Güzelliğiniz Kontrol Altında

- SÖYLEŞİ EFE DEMİRAL -
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fe emiral, İstanbul ilgi niversitesi
üzik ölümü mezunlarından. nside
ut isimli ilk solo albümünün ardından
yku ansiyon ile dinleyi ileri az
müzi inin renkli dünyasına davet ediyor.
oto
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gün kgül

- SÖYLEŞİ EFE DEMİRAL Henüz 14 yaşında gitarla tanışan Efe
Demiral o günden bugüne müzik ile iç
içe. Efe kinci albümü yku Pansiyon’
2019 yılının Ocak ayında B LG
Music Label etiketiyle yayınlandı.
Demiral ile yku Pansiyon’un çıkış
hikayesini ve kariyerini konuştuk.
K endiniz den bah s eder mis iniz ?
E f e D emiral kimdir?
14 yaşında gitarla tanışan Efe Demiral,
2009 2011 yılları arasında Nazım
Hikmet Akademisi Müzik Bölümü’nde
Erkan Oğur, Ayşe Tütüncü, Murat
Opus gibi isimlerle Türk müziğinin
yanı sıra gitar, kompozisyon ve
armoni üzerine çalıştı. 2011’de
stanbul Bilgi niversitesi
Müzik Bölümü’ne kabul edildi.
B LG ’de Selen Gülün, Tolga
Tüzün, Turgut Pöğün gibi
isimlerle çalıştı. lk solo
albümünü Ocak 201 ’da
nside Out’ adıyla yayınladı.
Birçok farklı mecrada övgüyle
bahsedilen albüm, elektro
akustik öğeleri gitar müziğiyle
bir araya getirerek, türü içerisinde
Türkiye’de yapılmış ilk örneklerden
biri olma özelliği taşıyor. Gözde
ney’in Mayıs 201 ’de çıkardığı “ ki
Gölge” albümünde aran örlük ve
prodüktörlük yapan Efe Demiral aynı
zamanda an Kazaz, Barıştık Mı
Barış Demirel, ihan Mürtezaoğlu
ve Simge Pınar gibi isimlerin albüm
ve sahne çalışmalarında yer aldı.
kinci albümü yku Pansiyon’
2019 yılının Ocak ayında B LG
Music Label etiketiyle yayınlandı.
M

“OKULDA
BIRLIKTE ÇALIŞTIĞIM
HOCALARIM VE OKULDA
TANIŞTIĞIM, HEM ÖNCEKI
ilgili radikal kararlar almak için
DÖNEMDEN HEM SONRAKI
en güzel zamandı diyebilirim.
DÖNEMLERDEN OLAN MÜZISYEN stanbul niversitesi
Mühendisliği’nde
ARKADAŞLARIMLA GENIŞÇE BIR 3.eofizik
yılımdı ve yeteri kadar
MÜZISYEN AĞINA ERIŞTIĞIMI
sıkılmıştım. O okulu bırakıp
müzik bölümüne girdim.
SÖYLEYEBILIRIM YOKSA BU
KADAR INSANI TANIMAK
lbüm fikri na ıl elişti
BÜYÜK VAKIT ALIRDI.
a ıl bir üre ti

ü z ik bö lü mü mez u nu s u nu z .
U yku p ans iyon is imli
albümünüz ile caz müziğinin
renkli dünya ına da et
ediyors u nu z dinleyicileri.
A lbü me geç meden ö nce mü z ik
tutkunu ile başlayalım Müzik
yap mak ç ocu klu k h ayaliniz
miydi, bu bÖ lü mde oku maya
na ıl karar erdiniz
Müzik yapmak çocukluk hayalim
değildi aslında, tamamen müzisyen bir

aileden gelmiyorum ama babam gitar
ve bağlama çalar. ocukluğumda evde
duran bir elektrik gitar hatırlıyorum
sonradan o gitar kayıplara karıştı
ama bir şekilde bulduk, şu an ben
kullanıyorum ve üzerinde kocaman
AH AH’ yazan bir bağlama
amfisi vardı bir de… lk gitarımı bana
amcam almıştı. Müzik öğrenmeye ve
uygulamaya geç başlamış biriyim.
B LG ’de müzik bölümüne girme
fikrim 2010 yılının Ağustos ayında o
sıralar Tamirane şimdi ise Lokma olan
binanın hemen sol tarafında otururken
kafamda belirdi. Orada bir etkinlik için
gönüllü olarak çalışıyordum. Karşımda
duran, ters ve düz sandallardan oluşan
yapıya bakıp müzik bölümüne girmeyi
düşündüğümü hatırlıyorum. Kafamda
ne yapmak istediğime dair net fikirler
yoktu o yıllar, bu yüzden geleceğimle
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B LG Music Label’dan Ateş ile 201
yılının Ocak ve ubat aylarında
stüdyoya girdik. Aslında ilk kayıt
günümüzde şu an albümde olan
parçaları değil, kenarda köşede duran
başka müziklerimi kaydettik. ubat
ayında yine Ateş’le birlikte albümde de
olan Dalyan’ ve Mavi Ağaç’ parçalarını
davulda Mertcan Bilgin, basta Eren
Turgut ile canlı olarak kaydettik.
lk kayıt günümüzde sadece gitar
düzenlemelerinden oluşan, film müziği
tadında bestelerimi kaydetmiştik. Bu
kayıtların hepsi toplamda bende bir
bütünlük kaygısı oluşturdu. Sonunda
Dalyan ve Mavi Ağaç parçalarının da
olduğu yeni albümüm yku Pansiyon
için Haziran ayında içerisinde Adham
Farid’in de olduğu daha büyük bir
ekiple kayda girdik ve albümü diğer
parçalarla tamamlamış olduk. lk
kayıt günümüzden olan Tepe’ isimli
parçayı albümden önce Aralık
ayında single olarak yayınladık,

I

I

- SÖYLEŞİ EFE DEMİRAL -

epey ilgi gördü. Daha sonra 2
Ocak’ta da tüm albüm yayınlandı.
yku an iyon ile de am edelim
n ide ut un ardından yku
an iyon müzik e erlerle
buluştu lbümden biraz
bah s eder mis iniz ? A lbü mü n
is mi nereden geliyor?
Albümde yer alan parçalar içerisinde
201 yılında yaptığım yku Pansiyon’
da var, 2010 yılında yaptığım ’11 13’
de var, 2014 yılında yaptığım Mavi
Ağaç’ da… Bazısı belli ölçülerde form
değiştirdi ve albümdeki son halini
aldı. Her müziğin bir filizlenme süreci
olduğuna inanıyorum ve müzikleri
köşeye sıkıştırmak istemiyorum.
Bazen onların üzerine gidince de
ortaya bir şey çıktığı oluyor, üretme
halini tamamen akışına bıraktığımı
söyleyemem. Zaman vermekten en
hoşlandığım şeylerden biri müzik
diyebilirim. yku Pansiyon ismini
Bodrum’da sokakta yürürken bir
pansiyon ismi olarak görmüştüm
yıllar önce, aklımda kalmış bir
şekilde. Benim için çok büyük bir
anlamı yok ama genel bir anlamı
var sadece uyku için uğranan bir
konaklama alanı, şu anda gündelik
yaşamımızda bizi kendimizi
dinlemekten ve sessizleşmekten
alıkoyan her şeyi çağrıştırıyor bana.
nsanlar sosyal yaşamdan o denli
yoruluyorlar ki bu pansiyonda bir
araya gelip kendilerini dış dünyaya
kapıyorlar ve uyuyorlar, bir distopya
gibi. Ancak bu distopya şu anda bizim
gerçeğimize dönüştü hepimiz
telefonlarla uyuyoruz. yku Pansiyon

albümünü bağıran ve dayatan
şehir hayatına es veren bir durak
olarak görüyorum gelip uğrayın.
lbümünüz aynı zamanda
LG Müzik
lümü Kayıt
Stüdyo u nda ya ıldı e
LG Mu ic Label etiketi ile
ıktı a ıl elişti üre
B LG Music Label’ın gelişim sürecini
başından beri takip ediyorum. lk
albümümden sonra ikinci albümü
farklı mecralardan çıkartma gibi
düşüncelerim de olmuştu ama çok
sevdiğim çalışma arkadaşım ve aynı
zamanda stanbul Bilgi niversitesi
araştırma görevlisi Ateş Erkoç’un
büyük desteği ve yönlendirmesi
ile B LG Music Label’a katıldım
mezun olduğum okulun bünyesinde
hala üretim halinde olmak çok güzel
bir his. Ek bilgi olarak stanbul
Bilgi niversitesi’nde dışında
kaydedilen iki parça var albümde
Olca, Baba im stanbul’da, Palomar
ise Blue Kite Audio’da kaydedildi.
LG li olmanın kariyerinize
ne ibi faydaları oldu
stanbul Bilgi niversitesi’nde
yılım geçti bitirme senesi ile birlikte.
Okulda birlikte çalıştığım hocalarım
ve okulda tanıştığım, hem önceki
dönemden hem sonraki dönemlerden
olan müzisyen arkadaşlarımla
genişçe bir müzisyen ağına eriştiğimi
söyleyebilirim yoksa bu kadar insanı
tanımak büyük vakit alırdı. Sanıyorum
en büyük faydası bu güzel insanları
tanımak ve birlikte üretmeye ve
öğrenmeye alan açmak oldu.
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Müzik b lümü ğrencilerine
ta iyeleriniz nelerdir
Spesifik bir tavsiyem yok aslında.
u an müzik bölümünde okuyan
öğrenciler arasında farklı pro elerde
de birlikte çaldığım arkadaşlarım var,
müziklerini takip ettiğim müzisyenler
var. Okul günlerine dair hatırımda
kalan şeylerden biri, tavsiyeler veya
kalıplar ile ilerlenilmesinden ziyade
herkesin kendi yolunu çizebildiği
bir tarafı olmasıydı. B LG ’de müzik
bölümünde okurken işlerinde çok iyi
kimi müzisyen arkadaşlarım, aktif
olarak müzisyenlik yaptıklarından okula
yeteri kadar gelemezlerdi, kimilerinin ise
okula gelecek vakti çoktu. Ben ikisinin
arasındaki profildeydim diyebilirim. Bu
yüzden tavsiyeden ziyade öğrencilerin
kendi seçimleri ileride ne yapacaklarını
belirliyor diye düşünüyorum. Bir tavsiye
gerekiyorsa, gündelik ve geçici işleri bir
yana bırakıp hayal ettiğin müziği ya da
uğraşılan her ne ise, onu ortaya
çıkarmaya çalışmak ve bu yolda kararlı
olmak en önemli şeylerden biri gibi
geliyor bana çünkü zaman akıp gidiyor.
Burada herkesin kafasını karıştıran
şey hayatta kalmak için gerekli olan
maddi kazanım ve kısa vadede bu
kazanımın aslında pek de kimsenin
sevmediği işlerde oluşu. Zaten böyle
bir sorun olmasa ülkedeki sanat
üretiminin çapı tamamen değişir,
dünyada da öyle. ’Yapsam çok güzel
olur.’’ mottosu kimsenin işine yaramıyor,
hele ki müzikte hiç. Bir şekilde o
bahaneler duvarını aşmak gerekli,
üreten insana daha çok ihtiyacımız var.
Gelecek lanlarınız ile
r orta ımızın finalini ya alım
Yapabildiğim en sağlıklı ve doğal şekilde
üretmeye devam etmek istiyorum.
imdilik çok uzak hedefler yok. En
yakını yurt dışında bir turne hedefim var
kendi müziğimle, umarım gerçekleşir,
bunu ekip olarak çok istiyoruz. Bir
de film müziği besteciliği her zaman
yakın hissettiğim bir alan oldu, 1
kısa film dışında deneyimim olmadı.
leriki zamanlarda sinema sektöründe
besteci olarak yer almak isterim.

- SÖYLEŞİ DOÇ. DR. METEHAN SEKBAN -

Doç. Dr. Metehan Sekban
bilgiMBA Program Direktörü

bilgiMBA

20.YILINDA!

bilgi
, iyiden iyiye düzleşen dünyada sade e bilgi aktarımına
dayanan bir e itim modelinin yeri olmadı ına inanarak
da yola çıktı
Programda öğrenciler, sadece
edindikleri bilgilerle değil, yarattıkları
ağlar, yürüttükleri pro eler ve
katıldıkları tartışmalar ile deneyim
kazanırlar ve birey olarak dünyaya
katacakları değeri en üst düzeye
çıkarmaya çalışırlar. Bu yıl 20.yılını
dolduran bilgiMBA hakkında MBA
Program Direktörü Doç. Dr. Metehan
Sekban ile bir röporta gerçekleştirdik.
LG de ka tür M
ro ramı me cuttur
bilgiMBA, Kampüs içi ve uzaktan
eğitim seçenekleriyle kariyer
dünyasında yeni kapılar aralayacak
olan dinamik bir program sunuyor.
B LG ’de kampüs ve uzaktan
eğitim yapısıyla beş farklı MBA
programımız mevcut. Kampüs
programlarımız Türkçe MBA ve
dersleri Kozyatağı Kampüsü’nde
gerçekleşen MBA Kozyatağı,
zaktan Eğitim programlarımız ise
e MBA Türkçe ve e MBA ngilizce
olarak eğitime devam etmektedir.

Ağırlıklı olarak çalışan insanlara
göre bir program tasarladığımız için
esnek bir yapımız var. Derslerimizi,
antralistanbul Kampüsü ve
Kozyatağı Kampüsü’nde hafta içi ve
hafta sonu şeklinde sunuyoruz.
M
ro ramını daha ok
kimler tercih ediyor
bilgiMBA öğrenci kitlesi geniş olan bir
programdır. MBA, piyasada kendini
test etmiş, biraz hasar alıp ondan sonra
daha bilinçli kararlara varanların
tercih ettiği bir program olmalı. Farklı
disiplinlerden ve meslek gruplarından
birçok öğrencimiz ile yollarımız
kesişiyor. Genel olarak iş deneyimine
sahip profesyonel iş insanlarının
tercih ettiği bir program olmakla
beraber yeni mezunlar da mevcuttur.
ro rama baş urmak i in
erekli şartlar nelerdir
Başvuru koşullarımız programlar
özelinde değişiklik gösteriyor.
lk olarak ön değerlendirme
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sürecini başlatmak için aday
öğrencilerimizden online başvuru
formunu doldurmalarını ve
’lerini
bizlere iletmelerini istiyoruz. Mülakata
katılmadan önce onları tanımaya
başlamamız ve hikayeleri hakkında
ön fikrimizin olması gerekiyor.
Ardından adaylarımız ile yüz yüze
görüşmeler organize ediyor ve onları
daha yakından tanıyoruz. Başvuru
sürecinde aday öğrencilerimizden
lisans diploması, transkript ve eğitim
dili ngilizce olan programlarımız için
dil sınav sonucunu bizlere iletmelerini
istiyoruz. Aday öğrencilerimizin her
zaman hali hazırda bir dil sınavı
sonucu olmayabiliyor bu noktada
adaylarımızı B LG Lisansüstü
Online ngilizce Sınavı B LET
3 sınavına dahil ediyoruz.
Değerlendirmelerimizde bizler
için önemli olan birlikte yol
katedebileceğimiz, motivasyonu
yüksek iş insanlarını aramızda
görmektir. Başvurandaki motivasyon
bizim için hep daha önemli olmuştur.

- SÖYLEŞİ DOÇ. DR. METEHAN SEKBAN Programa dahil ettiğimiz öğrenci
buraya neler katabilir ve buradan
neler alır diye düşünüyoruz. Buraya
bir şey katmasının ön koşulu tecrübe.
Genel olarak profesyonel iş deneyimi
olan adayları tercih ediyoruz.
bilgiMBA farklı endüstri ve meslek
gruplarından yeni paydaşlar yaratmayı
hedefleyen bir program olmuştur.
ğrencilerimizin markamızın
değerine katkı sağlayacak istek ve
kararlılıkta olması bizleri de motive
ediyor. Mezun olan öğrencilerimiz
iş dünyasında bizleri temsil etmekle
beraber kendilerinden sonra sahaya
atılacak öğrencilerimizi de temsil
ediyor. bilgiMBA mezunu dendiğinde
kurumlar “bu insan şu niteliklere
sahiptir” diyebilmeli ve güvenmeli.
Genel olarak han i ekt rlerden
katılım alıyor unuz
MBA Programlarında farklı endüstri
ve meslek gruplarından iş insanlarını
bir araya getiren bir yapı tasarladık.
Teknolo i, elektronik haberleşme,
farma, perakende, hızlı tüketim,
ener i gibi birçok farklı sektörden
öğrencimiz oluyor. Programda,
hetero en bir dağılım olmasını
önemsiyoruz. Farklı endüstrilerden
gelen iş insanlarının birbiriyle
“konuşması” bizim için önemli
öğrencilerin birbirine deneyimlerini
aktarması için multidisipliner
bir yaklaşım benimsiyoruz.
M
in kişiye kazandırdığı
artılar nelerdir
Her öğrencinin MBA başlangıcı ve
sonrasında ki hikayesi farklıdır.
Programa gelen birçok öğrencinin ilk
başta kafası karışık oluyor ya da biz
burada kafaları karıştırabiliyoruz.
Aslında tam da farklılaşma noktasında
bizlerle yolları kesişiyor. Profesyonel
hayata atıldıktan sonra büyük
resmi görebilecek derecede vizyoner
olmalarını sağlayacak bir program
sunuyoruz. Aslında, sektörden gelen iş
insanlarının program sonrası tekrar
sektöre yöneldiğinde katma değer
yaratarak var olmalarını sağlıyoruz.

ğrencilerimiz arasında mesleki
teknik formasyon almış ancak iletişim,
insan davranışları, politik davranış,
müzakere yöntemleri, pazarlama,
müşteri ilişkileri yönetimi, tüketim ve
tüketici davranışları, satış ve strate i
gibi yetkinlik bazlı eğitimleri almamış
olabiliyor. Programda açtığımız
seçmeli dersler ile bu alanda ihtiyacı
olan öğrencilerimize destek oluyoruz.
Her öğrencinin program boyunca
akademik danışmanı aslında bir
mentoru oluyor. ğrencilerimiz, ilgili
oldukları ve uzmanlaşmak istedikleri
konulara göre akademisyenler ve/
veya iş insanları ile birlikte çalışma
ve hayal ettikleri pro eleri hayata
geçirme imkanına sahiptir. Akademik
dili konuşurken iş dünyasından da
kopmuyoruz. nemli profesyonelleri
ve yetkin akademisyenleri kadromuza
dahil ediyoruz. Programda akademik

YILLAR IÇINDE HEM
ISTANBUL BILGI
ÜNIVERSITESI’NIN
SAĞLADIĞI
EKOSISTEM, HEM DE
TUTARLI, ISTIKRARLI
GELIŞIMI BILGIMBA
PROGRAMLARINDA
ÖNEMLI BIR KÜLTÜRÜN,
DEĞERLER SISTEMININ
YEŞERMESINI SAĞLADI.
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unvana sahip hocalarımız ile
birlikte sektörden gelen birçok
öğretim görevlisi ders veriyor.
Ayrıca derslerde iş dünyasından
vakalar ve konuk konuşmacılar
olmasına dikkat ediyoruz.
unu duymayı seviyoruz ve bu yüzden
kafalarını biraz daha karıştırıyoruz
“Program sonrasında istifa ettim
Alanımı değiştirdim Yeni Bir ş
Kuruyorum , Bitirme Pro emi ş
Pro eme evirdim Desteğinize
htiyacım ar Bu durumlara sıkça
rastlıyoruz. Amacımız konfor
alanından çıkma cesaretini gösteren
ve strate isini belirleyerek doğru
adımlar atan iş insanları yaratmak.
bilgiMBA’de, MBA ğrenciliği
bitmeyen bir süreçtir. ğrencilerimizi
sahada yalnız bırakmamaya gayret
gösteriyoruz, hızla değişen ve
dönüşen dünyada birlikte yürümek
aslında bizlerin ortak paydası. Ders
içeriklerimizi çağın gereği her dönem
geliştiriyor ve yenilerini ekliyoruz.
Mezunlarımız ilgilendikleri derslere
her dönem katılım sağlayabiliyor
onları bu şekilde dinamik tutuyoruz.
ğrencilerimizin, program
boyunca farklı endüstrilerden
gelen diğer profesyonellerle
net ork kurma imk nı oluyor.
Size re M
i in en uy un
zaman han i idir rneğin li an
biter bitmez direkt baş uru
ya ılma ı iyi bir e im midir
Sektör deneyimi olan hatta biraz

- SÖYLEŞİ DOÇ. DR. METEHAN SEKBAN da hırpalanmış iş insanları için
daha doğru bir karar olduğunu
düşünüyorum. ünkü bu şekilde
teori ve vakaları aynı potada
eritme imk nı oluyor. Burada
akademik ve endüstriyel deneyimi

ÖĞRENCILERIMIZIN
MARKAMIZIN
DEĞERINE KATKI
SAĞLAYACAK ISTEK VE
KARARLILIKTA OLMASI
BIZLERI DE MOTIVE
EDIYOR.

harmanladığımız bir program
sunuyoruz. Tecrübe bu noktada
önemli. Ancak, lisans eğitiminin
piyasa gerekliliğinin gerisinde
kaldığını gözlemliyoruz. şe giren
lisans mezunları çoğu zaman yetersiz
kaldıklarını deneyimliyorlar. Yanlış
bölüm tercihleri de söz konusu.
Eskiden uzun yıllar çalıştıktan sonra
talep edilen MBA programları genç
yaşlarda çalışanlar tarafından da
rağbet görüyor. ş hayatına iyi bir
başlangıç yapmak önem kazanıyor.
ş dünya ı zelinde
baktığımızda M
in ne
ibi faydalarını rürüz
MBA programları katılımcılarının
yatırımının geri dönüşünün
piyasalarda oluşacağı varsayımıyla
şekillendirilir. Lisans eğitiminin
veya mesleki formasyonun çok eksik
kaldığı dönemlerdeyiz. Piyasalar
eskiden yeni katılan çalışanına el
verebilecek, onu yetiştirebilecek
zaman yaratabilme lüksüne sahipti.
Oysa çok genç yaşlarda, yeteri kadar
tecrübe biriktiremeden çalışanlar ciddi
sorumluluklar omuzlamak zorunda
kalıyor. nemli ödülleri ve yaptırımları
olan işler bunlar. Tam kendinizi yeterli
bilgi ve tecrübeye sahip bir çalışan
olarak görüyorsunuz, bir anda değişim
rüzgarları fırtınalar oluşturmaya
başlıyor. Tanımladığımız işler,
süreçler, endüstriler iç içe
geçiyor, evriliyor, yok oluyor,
yenileri çıkıyor ortaya.
Sürekli bir yıkım ve yeniden
oluşum gözlemliyoruz.
Hem var olan yapılara
uyum sağlamak, hem de
değişime ayak uydurmak
bazen de önderlik etmek
ciddi bir bilgi birikimini
gerektiriyor. Hem temelleri
oluşturmak, hem de
bu becerileri edinmek
açısından işletme eğitimi
önemini korumaya
devam edecektir.
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LG ile de am edecek
olur ak u yıl M
ılını
dolduruyor u konuya dair neler
ylemek i ter iniz
ünden
bu üne ne ibi elişmeler
yaşanarak ilerledi üre e
elbette elecek hedefler
ok önemli bir birikimimiz oldu.
Programlarımızı gözden geçirdik,
dersleri yeniledik. Binlerce
mezunumuz önemli pozisyonlara geldi,
çok sayıda başarılı girişimciye katkıda
bulunduk. Her ne kadar yarı zamanlı
bir programda aidiyet yaratmak zor
olsa da sanırım bunu başardık. MBA
içinde olmazsa olmaz bazı zorunlu
dersleri barındıracak. ş dünyası ne
kadar hızlı değişirse değişsin çoğu
temel kavramlar uygulamalar
önemini yitirmeyecek. Diğer taraftan
günümüzün karmaşık ortamında
herkesin kendi ilgi alanına giren
konularda kendini geliştirebilmesini
sağlayacak seçmeli derslerin bolluğu
giderek daha da önem kazanıyor.
Her katılımcının bireysel kariyer
macerasında katkıda bulunabilecek
birikimi sağlayabilmeliyiz. Mevzuatın
izin verdiği ölçüde, içerik, zaman,
mekan çeşitliliği sunacağız.
LG deki olanakların
diğerlerine re artıları
nelerdir neden M
i in
LG tercih edilmeli
Yıllar içinde hem stanbul Bilgi
niversitesi’nin sağladığı ekosistem,
hem de tutarlı, istikrarlı gelişimi
bilgiMBA programlarında önemli
bir kültürün, değerler sisteminin
yeşermesini sağladı. Yarı zamanlı,
endüstriden gelen ders veren
yöneticilerden çoğu 20 yıldır bizimle
birlikte. Akademik kadromuz da öyle.
oğu üniversitenin aksine şletme YL
programlarımız tam zamanlı kadrolar
da barındırıyor içinde. Sadece derste
değil, koridorda, birlikte bir pro e
üzerinde çalışırken veya iş dünyası
dedikoduları yaparken bilgi ve
deneyim paylaşan, birlikte öğrenmenin
mümkün olduğu ortamlar yaratıyoruz.
nemli bir kimliği var bu programın.

- SÖYLEŞİ DOÇ. DR. METEHAN SEKBAN -

bilgi
E

A İ İ

E

N A IN AN İN E İ

bilgi
, iyiden iyiye düzleşen dünyada
sade e bilgi aktarımına dayanan bir e itim
modelinin yeri olmadı ına inanarak yola çıktı.

kurabilen bir MBA programı, doğal
olarak öne çıkan bir tercih oldu.

A

E İN A E

Li an derecenizi han i
üni er itenin han i
b lümünde tamamladınız
Eskişehir’de okudum. Anadolu
niversitesi, ktisadi ve dari Bilimleri
Fakültesi, ktisat Bölümü’nden
lisans diplomamı aldım.
M
ro ramına ne
zaman başladınız
Mezun olduktan sonra doğrudan
bir akademik bir programla
devam etmektense, önce piyasayı
tanımayı ve iş tecrübesi edinmeyi
tercih ettim. B LG ’nin MBA
programına da yaklaşık on yıllık bir
iş tecrübesinin ardından katıldım.
ek ok M
ro ramı
ara ından LG yi
e menizde en büyük
etken neydi izce
ncelikle B LG ’nin programının
sektörle iç içe olması, piyasadan kopuk
olmaması çok büyük etkendi. Bizim
iş ortamımız ile globaldeki en iyi
uygulama örnekleri arasında ilişkiyi

M
ürecinin ize neler
kattığını düşünüyor unuz
lk olarak, açık olmayı
öğrendiğimi söyleyebilirim farklı
bakış açılarına, değişik perspektiflere
ulaşmamı sağladı bilgiMBA. Bunun
dışında strate iden operasyona
tüm seviyelerde, kendi sorumluluk
alanımın dışını da anlayabilmeme
yardımcı oldu. Türkiye’nin öncü
markalarından Tadım’da
çalışıyorum ve şirketin tüm
fonksiyonları ile iş birliği içerisinde
olmam gereken bir pozisyondayım.
bilgiMBA’de edindiklerim sayesinde
diğer rollerin motivasyonlarını
anlayabilmek, ilişki ve talepleri
buna göre kurabilmek, benim için
şirket hedeflerine ulaşmak yolunda
çok önemli bir anahtar oldu.

SE İ E

AN

Li an ınızı nerede ya tınız
200 yılında ODT statistik
Bölümü’nden mezun oldum.
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bil iM
mezunu unuz
an i alanda M
ya tınız
Finans ağırlıklı ngilizce
MBA programından 201
sonunda mezun oldum.
Mezun olduktan hemen
onra mı yok a kariyer
yaşamınız ıra ında mı M
ro ramına katıldınız
200 yılında mezun olduktan
sonra iş hayatına başladım. ş
tecrübesi edindikten sonra yüksek
lisans yapmak istiyordum. Evlilik,
askerlik, çocuktu derken 201 yılında
eşimle birlikte MBA programına
dahil olduk. Hem hayat arkadaşı
hem de sınıf arkadaşı olduk.
bil iM
yi e menizdeki
ben büyük etken neydi
stanbul Bilgi niversitesi’ni
tercih etmemizdeki en önemli
etkenlerden biri eğitim kalitesi oldu.
Bu kararımızın ne kadar isabetli
olduğunu şöyle özetleyebilirim. Eğitim
hayatındaki önemli isimlerin yanında
iş hayatında tecrübe sahibi uzmanların
dersler vermesi, öğrencilere hem
teoride hem de pratikte geniş
tecrübelerden istifade etme imkanı
sunuyor. zellikle iş hayatında tecrübe
kazandıktan sonra MBA programına
dahil olan bir kişi olarak, öğrendiğimiz
teorileri iş hayatında pratiğe
dönüştürmede ciddi imkanlar buldum.
bil iM
ro ramının ize neler
kattığınız düşünüyor unuz
stanbul Bilgi niversitesi MBA
programı dahilinde geçirdiğim 1,
sene boyunca çok güzel arkadaşlıklar
edindim. Bunu yazarken laf olsun
diye değil, öğretmen/öğrenci ayırt
etmeden rahatlıkla yazabiliyorum.
ğretmen ve öğrenciler dahil
birbirinden değerli insanlarla vakit
geçirme imkanı buldum ve onların
tecrübelerinden yararlanma imkanım
oldu. Yoğun bir iş temposu içinde
olmama rağmen derslere katılım oranı
en yüksek öğrencilerden biriydim.
Bunun en önemli sebebi de yorucu

- SÖYLEŞİ DOÇ. DR. METEHAN SEKBAN olmasına rağmen dersler sırasında
edindiğimiz tecrübeler ve geçirdiğimiz
kaliteli vaktin bana olan katkıları
oldu. Ben açıkçası öğrendiklerimi
uygulama imkanı bulabildiğim
bir iş ortamında çalıştığım için bu
programdan edindiğim her bilgi,
benim hayatımda ciddi tecrübelere
dönüştü ve çok olumlu geri bildirimler
aldım. Geriye dönüp baktığımda,
yoğun ve yorucu bir koşuşturmayla
geçen günlerimizin yanında dünyayı
hem teknolo ik hem de sosyal anlamda
yakalamada MBA programının yeni
pencereler açtığını söyleyebilirim.

ğitim hayatınız ile başlayalım
Li an ınızı nerede e han i
b lümde tamamladınız
Ben lisans eğitimimi Sakarya
niversitesi evre Mühendisliği
Bölümü’nü 200 yılında tamamladım.
Lisan eğitimimin 1 yılını spanya’da
niversidad Politecnica de
alencia’da tamamladım.
Mezun olduktan hemen
onra mı yok a
kariyer yaşamınız
ıra ında mı M
ro ramına
katıldınız

E

Mezun olduktan sonra ener i
sektöründe endüstriyel tesislerde
inşaat pro eleri yapan bir firmada
mühendis olarak çalışmaya
başladım. ş hayatına girdiğimde
kendimi geliştirmeye devam etmem
gerekiyordu önce ngilizce kurslarına
gidip ELTS yeterlilik belgesi aldım.
Master yapmak istiyordum yurtiçi,
yurt dışı, online master
imkanlarını araştırdım.
Fakat okulun içinde
direkt derslere
katılmak çok
önemli, imkanı
olanlar için
tavsiye ederim.
bil iM
yi
e menizdeki
ben büyük
etken neydi
ş hayatında 3 yılı
tamamladıktan
sonra yönetici kadrosunda çalışmak
istediğim için MBA yapmaya karar
verdim. stanbul Bilgi niversitesi’nin
hocalarını araştırdım. Kampüse
geldim ortamını çok beğendim.
bil iM
ro ramının
ize neler kattığınız
düşünüyor unuz
Program süresince aldığım her ders
çok değerli ve keyifliydi. Sektörden
birçok iş kolundan kişi ile tanışıp
sektörleri tanımak, başarılı start up
hikayelerini dinlemek çok geliştiriciydi.
ş hayatında nerede olmak istiyorsan
hedefine ulaşmak için yapman
gerekenleri ve algı yönetimini size
öğreten anlamlı bir program olarak
görüyor herkese tavsiye ediyorum.
ş hayatında MBA’yi bitirdikten
sonra çok uluslu bir firmada
Tecnicas eunidas sektörün en
önemli pro esi olan Tüpraş zmit
afinerisi
P Pro esinde çalışma
imkanım oldu. imdi de Gizil Ener i
Firması’nda ş Mükemmelliği
Departmanı’nda Pro e yönetimi
PMO ve Kalite Yönetim zmanı
MS görevinde çalışmaktayım.
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- SÖYLEŞİ GELECEĞE DÖNÜŞTÜR -

Cemre Eskici

A

Asya Ozdemir

Giray Altin

A A E İ SİVİ

E ECE E

Ezgi Utan

Dr. Öğr. Üyesi
İrem Arıkan Ekşi

N

E E E VE

Seher Nur
Atmaca

İ E

E

İ Gİ li ö ren iler tekstil atıklarına de er katarak ileri dönüşen tasarımlarıyla iş birli i ve
kaynakların sorumlu kullanılması ilkelerini temel alarak sosyal de işimin bir arçası oldular.
Günümüz sürdürülebilirlik kavramına
ileri dönüşüm yöntemleri üzerinden
bakıldığında, moda ve tekstil sektörleri
sadece üretim süreci ve üretim
teknolo ileri olarak değil, aynı zamanda
iş modelleri ve sosyal girişimler, sosyal
değişim ve sosyal etki bağlamında da
bir potansiyel olarak görülüyor. Dünya
genelinde, doğaya karışan karbon
salınımlarının yaklaşık 10’unu moda
endüstrisi üretiyor. Dünyadan lokale
inildiğinde ise, özellikle tekstil ülkesi
olan ülkemizde ve stanbul gibi büyük

şehirlerde, konfeksiyon işletmelerinin
yoğunlukta olduğu sadece bir ilçeden
dahi günde 100 ila 1 0 ton arası tekstil
atığı toplanabiliyor. Dünya Ekonomik
Forumu’nun bir inisiyatifi olan Global
Shapers ommunity stanbul Hub,
Zeytinburnu Belediyesi ve stanbul
Bilgi niversitesi Moda Tasarımı
Bölümü iş birliği ile belediyenin
topladığı tekstil konfeksiyon
atıkları pastal atıkları ve kırpıklar
değerlendirilerek, Moda Tasarımı
Bölümü’nde gönüllü öğrencilerden
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kurulan bir ekip ile, kumaştan
tasarıma bir ileri dönüşüm pro esinin
tohumları atıldı. “Geleceğe Dönüştür”
sloganı ile yola çıkılan bu pro ede
üretilen tasarımların tasarımcılar,
şirketler, akademisyenler, kamu ve
çevre üzerine çalışan sivil toplum
inisiyatifleri için başka pro elere ışık
tutması hedeflendi. leri dönüşüm
çalışmalarındaki potansiyelin ülkemiz
tarafından değerlendirilmesi için
tüm paydaşlar ile ilerleyen süreçlerde
el ele çalışılması hedefleniyor.

- SÖYLEŞİ GELECEĞE DÖNÜŞTÜR -

İ İ İ

S S A
İ A

ENCİ E

E İ İ İN
ASI

farkındalık pro esi” ile belki ileride
tüm belediyelerin eğitimini almak
isteyebilecekleri bir girişimin
tohumunu hazırladık.
9 biofiziksel gezegen
eşiğinin ockström
ve ark 2009 Steffen
ve ark 201 3 tanesi
ro e ka amından
iklim değişikliği,
bah eder mi iniz
biokimyasal
nitro en
ncelikle atık fuarına
Irem Arikan
Ekşi
döngüsü, biyolo ik çeşitliliğin
katılım hakkında öneriyi
kaybedilme hızı şu anda
bize Aralık ayı sonunda
aşılmış durumda. K. Fletcher, 2013 .
getiren Global Sahpers stanbul
Tekstil ve bununla ilişkili moda sektörü
Hub’dan Ece Bal ve Ezgi tan’dır.
içinde sürdürülebilirlik kavramı,
Ece’nin ve Ezgi’nin bu güzel önerisi ve
sorumlu moda, amaç için tasarım
yardımlarıyla Zeytinburnu atık işleri
gibi kavramlarla güncellenmektedir.
ile bağlantıya geçtik. Zeytinburnu
Sürdürülebilirliğe giden yollarda
önemli bir konfeksiyon merkezi ve çok
fazla atölye bulunuyor. Burada her
gün torbalarca kırpık ve pastal atığı
olduğunu gözlerimizle görmemiz üzerine
ilgileneceğini düşündüğüm, toplumsal
bilinci yüksek öğrencilerimize teklif
götürdüm. Amaç bu atıkların ekonomik
bir değer olduğu ve bunlara katılacak
değerle kullanıma katılmalarının
mümkün ve gerekli olacağını anlatmaktı.
stanbul Bilgi niversitesi ygulamalı
Bilimler Yüksel Okulu Moda Tasarımı
Bölüm Başkanı Dr. ğr.
yesi rem Arıkan Ekşi
ile “Geleceğe Dönüştür”
üzerine konuştuk.

Bildiğiniz gibi bir kumaşın üretimi en
az 3 ay ile ay arasında süren yoğun
bir emek, dünya kaynakları kullanım
yükü ve ekonomik değer demektir.
Moda tasarımı hammaddesini
sağladığı bu değerlerin tümüne, tüketim
gerçeği aracılığı ile genç tüketicisinin
aktarmak istediği inanışları, söylemleri,
yaşam tarzına yönelik yeni değişim
ve girişimleri de katarak güncel bir
platform oluşturabilir. şte buradan
hareketle pilot bir anlatı üzerinden
“kaynak kullanımı üzerine sosyal bir
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sadece materyal ve üretim süreçlerine
odaklanmak yeterli gelmemekte,
modayı sadece üretim süreci ve
üretim teknolo ileri olarak değil
aynı zamanda iş modelleri ve sosyal
girişimler, sosyal değişim ve aksiyon
bağlamında bir potansiyel olarak
değerlendirmek gerekmektedir.
EKİP:
Arş . Gör. Ülker Tatlıdi
Asya Özdemir
Berfin Ünal
Cemre Eskici
Damla Hacıosmanoğlu
Duru Dodanlı
Giray Altın
Lal Kulaberoğlu
Nagihan Kuruçay
Seher Nur Atmaca

BİLGİ’Lİ
INFLUENCER
BİNLERCE TAKIPÇI ILE KITLELERI PEŞINDEN
SÜRÜKLEYEN, ÖNERILERI ILE PEK ÇOK INSANA IŞIK TUTAN
BILGI’LI INFLUENCERLARLA KEYIFLI SÖYLEŞILER YAPTIK.
Kimi seyahat rotaları ile adından söz ettiriyor, kimi
YT paylaşımları ile binlerce takipçi kitlesine sahip.
BİLGİ’li Influencer’lar bu sayı konuğumuz...

- DOSYA INFLUENCERLAR EYLÜL TUNÇ -

N ANIN E İ İ
A A IN A A I I
A A I A
İ İ

Eylül Tunç
@ eylul_tunc

ylül unç İstanbul ilgi niversitesi
yılı İşletme konomi bölümü
mezunu. üksek lisansını da yine İ Gİ de
bölümünde ya tı.
Eylül Tunç 19 doğumlu ve
stanbul’da yaşıyor. yıldır kurumsal
hayatta. Bunun dışında her fırsatta
geziler planlamayı, değişik kültürleri
tanımayı ve ekstrem sporlarla
ilgilenmeyi seviyor. Bir yandan da bu
deneyimleri yazı ve fotoğraflarla di ital
ortamda paylaşıyor. Dünyanın çeşitli
rotalarına dair bilinmeyenleri keyifli
yazılar ve fotoğraflarla harmanlayıp
takipçileri ile paylaşıyor. Eylül Tunç
ile keyifli bir röporta yaptık.
Kariyeriniz ile başlayalım
ohbetimize ş eliştirme e
atış alanında re alıyordunuz
daha nce ize biraz
kariyerinizden bah eder mi iniz
Farklı sektörlerde iş geliştirme ve

satış alanında 4 farklı uluslararası
şirkette çalıştım. ş hayatına
başlamanın sevdiğiniz, yapmaktan
keyif aldığınız şeylere engel
olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle
mevcut kariyerime devam ederken
influencerlık hayatıma eklendi.
eki aktif bir şekilde kurum al
taraftayken influencerlık
yolculuğunuz na ıl başladı
Seyahat etmek her zaman benim
için bir tutku ve ihtiyaçtı. alışma
hayatına başladıktan sonra da vakit
bulamama gibi bahaneler olmaksızın
devam etti bu tutku. Başlangıçta
benim için planlı bir şeyden ziyade
sadece bir hobi gibi beğendiğim
yerlerin fotoğraflarını paylaşmaktan
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ibaretti. Sonrasında gittiğim yerlerle
ilgili çok fazla soru almaya başladım
ve insanların aslında seyahate çok
fazla ilgili olduğunu fakat gitmek
istedikleri yerlerle ilgili çok fazla
bilgiye ulaşamadıklarını fark ettim.
Yazı yazmaktan da keyif aldığımı
fark edince bilgi ve deneyimlerimi
paylaşmaya karar verdim.
ürriyet Seyahat e ok Gezenler
Kulübü nde ezi blo erlığı
ya ıyor unuz a ıl elişti bu üre
nstagram’da paylaştığım o
zamanlar çok da popüler olmayan
zlanda, Sri Lanka gibi rotalardaki
fotoğraflarım ilgilerini çekti. nce
bu rotalarda neler yapılabilir gibi
yazılar yazmaya başladım. Sonrasında

- DOSYA INFLUENCERLAR EYLÜL TUNÇ daha uzun soluklu hale geldi.
LG ile de am edelim a ıl
ke işti yollarınız LG ile
an i b lümden mezun unuz e
neden LG yi tercih ettiniz
şletme Ekonomi bölümü mezunuyum.
Bu bölümü tercih etme nedenim,
o zamanlar işletme ve ekonomi
bölümleri arasında kalmıştım ve
stanbul Bilgi niversitesi’nde iki
bölümü de kapsayan şletme Ekonomi
bölümünün olduğunu öğrendim. Bu
bölüm konusunda seçim yapmamı
kolaylaştıran çok büyük bir etken oldu.
B LG ’yi seçmemdeki neden ise eğitim
dilinin 100 ngilizce olması,
sosyal bilimler alanındaki
saygınlığı ve eğitim
kadrosunun çok iyi
olmasıydı. Daha
sonrasında yüksek
lisans için tercihim
de B LG oldu. 2014
yılında B LG MBA
bölümünü bitirdim.
LG nin ize
kariyerinizde ne ibi
yararları oldu
B LG ’de aldığım eğitim, akademinin
dışında genel kültür anlamında
da çok faydalı oldu. Eğitim
süresinde yapılan case study’ler
farklı sektörleri araştırmamı farklı
yayınları okumamı sağladı. Bunun
faydasını iş hayatına girince fark
ediyorsunuz. Aynı eğitimi almış
kişilere göre kendinizi farklılaştırmış
oluyorsunuz ve bu da kariyer
anlamında başarıya götürüyor sizi.

doğru bilgiye ulaşmakta zorlanıyor.
Bu noktada popüler içeriklerdense
insanlara fayda sağlayacak özgün
içerikler yaratmak çok önemli. Bu
nedenle yaratıcı olmalarını, çok
araştırma yapıp yeni trendleri
takip etmelerini önerebilirim.
Sizce LG li olmak
ne demektir
Değişik bakış açılarına sahip olmak
ve yeniliklere açık olarak kendini
değişime adapte etmek demek.
lanlarınız e beklentileriniz ile
r orta ımızın finalini ya alım
zun vadeli planlar yapmaktan
çok hoşlanmasam da
insanların mutlu
olabildikleri hayatı
yaşamak için neler
yapması gerektiğini
bilmesi ve bu yolda
çabalaması gerektiğini
düşünüyorum.
Ben de bu
yolda elimden
geleni yapmaya
çalışmak, bol bol
seyahat etmek,
yeni kültürler
tanımak ve yeni
deneyimler
yaşamak
istiyorum.

BILGI’YI
SEÇMEMDEKI
NEDEN ISE EĞITIM
DILININ
INGILIZCE
OLMASI, SOSYAL
BILIMLER ALANINDAKI
SAYGINLIĞI VE EĞITIM
KADROSUNUN ÇOK
IYI OLMASIYDI.

K taki iniz ile n ta ram da
adınızdan z ettiren bir
nfluencer ınız aynı zamanda
aşarılı bir nfluencer olmak
i in izce neler ereklidir
iz na ıl bir yol izlediniz
bu başarı ykü ünde
a iyeleriniz neler olur
Bahsettiğim gibi benim için planlı
bir yolculuk olmadı fakat bu yolda
fark ettiğim şey insanlar hala
deneyimlemek istedikleri şeylerle ilgili
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- DOSYA INFLUENCERLAR İLAYDA OYMAK -

I I
İ E İ

E A

E İ

İlayda ymak kuvvetli nstagram taki çisi
ve outube izleyi i kitlesi ile adından söz
ettiren bir nfluen er. ekti i loglar ve
makya videoları çok be eniliyor.
Henüz 24 yaşında olmasına rağmen
pek çok başarıya şimdiden imza atmış
bile. Aslen Ankaralı olan layda’nın
stanbul macerası stanbul Bilgi
niversitesi’ni kazanması ile başlıyor.
3 sene önce Youtube’da içerik üretmeye
başladı. Sağlıklı beslenme ve spor
onun için çok önemli. layda ile
keyifli bir röporta gerçekleştirdik.
enüz kariyerinizin başında
olmanıza rağmen olduk a
başarılı bir rofiliniz ar
nfluencerlık hayaliniz
olan bir me lek miydi
nfluencer olmadan önce üniversite
2. sınıftaydım ve çok uzun zamandan
beri sunucu/spiker olmak istiyordum.
Daha da öncesine gidecek olursak
ilkokulda hep iş kadını olmak isterdim.
Endüstri mühendisi olmak istiyordum.
Sonra Ekonomi okumayı düşündüm,
vazgeçtim işletme okuyayım dedim
ve en sonunda bütün bunların bana
göre olmadığını anlayıp kendimi
en iyi şekilde yansıtabileceğim ve
hayatım boyunca yapmaktan mutluluk
duyacağım bir mesleğin peşinden
gitmeye karar verip kameranın önünde
olmayı tercih ettim. Bugüne kadar
yaptıklarıma gelecek olursak, bence
iyi ki yapmışım ve yapıyorum dediğim
şey Youtube’da olmak. Onun dışında
birkaç marka için modellik yaptım,
T ’de sta yaptım, Başkent letişim
Bilimleri Akademisi’nde diksiyon ve
sunuculuk/spikerlik kursu aldım.
imdi de hef Academy of London’da
yemekler üzerine eğitim alıyorum.
Londra’ya yurtdışında yaşama

İlayda Oymak
@ilaydaoymakk

deneyimi kazanmak için geldim ve
gelmişken kariyerime etkisi olacak
bir kursa gitmek istedim. ünkü
ilerideki planlarım arasında bir gün
kendi restoranımı açmak var. Ben
her işte ilk önce işin iç yüzünün,
mutfağının öğrenilmesinden yanayım.
Bu sunuculuk için de geçerli. Kamera
önünde olduğum kadar kamera
arkasında da deneyimim oldu.
lkokulda iş kadını onra
endü tri mühendi liği e
ekonomi… eki bu üre te na ıl
erdiniz nfluencer olmaya
Aslında influencer olma fikri hiç
aklımda yoktu. Youtube kanalı
açmadan önce Youtube bile
izlemezdim. Bu fikri aklıma erkek
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arkadaşım soktu. Kanalı açmadan
aylar öncesinden ’sen youtuber
olmalısın, çok iyi yaparsın’’ diyordu
ama pek aldırış etmemiştim. Daha
sonra denedik ve ilk videolarım hiç
beklemediğimiz kadar çok izlenmeye
başladı ve hızlı bir abone artışım
oldu ilk başlarda. Bu durum beni
motive etti, devam etmeye ve daha
çok video çekmeye başladım. Sahip
olduğum kitle bana bağlandıkça
ve bunu dile getirdiklerinde çok
duygulanıyordum. Başlarda kanalımı
çok boşladım ama… zun süre video
atmadığım dönemler oldu. Keşke
bunu yapmasaydım, şu an çok daha
iyi yerlerde olabilirdim. Artık bu işe
sıkıca sarıldım. Kariyer yaşamımı
ise bu süreç çok iyi yönde etkiledi.

- DOSYA INFLUENCERLAR İLAYDA OYMAK Youtuber olmamdan dolayı hem pek
çok fırsat kapısı açıldı, hem çok güzel
ortamlara girip güzel insanlar ile
tanıştım, hem de bu yaştan itibaren
kendi paramı kazanmanın verdiği
eşsiz mutluluk ve tatmin içindeyim.
outube ile de am edelim
o halde Kanalınızda neler
aylaşıyor unuz
Youtube kanalımın yelpazesi çok geniş.
Aklıma gelen, faydalı olabileceğini
düşündüğüm ya da ilginç olan içerikler
üretiyorum. ilt bakımından sağlıklı
beslenmeye, modadan makya a pek
çok içerik var. Ancak şu aralar vloga
ağırlık verdim çünkü kanalımda en
çok izlenen videolarım vloglarım.
eki yollarınız LG
ile na ıl ke işti
Dediğim gibi lisedeyken en son
kamera önünde olmaya karar
vermiştim. niversitede bununla
ilgili bir bölüm okumak istedim.
stediğim bölüm Ankara’da yoktu ve
stanbul Bilgi niversitesi’nde tam
olarak okumak istediğim bölüm yer
alıyordu. ’Televizyon haberciliği ve
programcığı’’. Yaptığım araştırmalar
sonucunda da B LG ’nin iletişim
fakültesi konusunda Türkiye’deki en
iyi üniversitelerden biri olduğunu
öğrendim. Zaten ileride yapmak
istediğim işin merkezi stanbul’da
olduğu için ve stanbul’u çok sevdiğim
için okulumu burslu kazanarak tek
başıma üniversitede stanbul’a geldim.
LG yi tercih etmenizdeki
en büyük etken neydi
B LG ’de alana yönelik kendinizi
geliştirebileceğiniz çok güzel
platformlar var. Mesela benim
okula ilk girdiğim sene stüdyo
kuruldu ve burası tam bir televizyon
kanalı prensibi ile işliyor. Burada
çekilen programlar okulun youtube
kanalında yayınlanıyor. Programların
yapımından kamerasına, kameradan
kurguya, sunuculuğa kadar hepsini
öğrenciler yapıyor. Okulun radyosu,
gazetesi de keza. Ben son senemde

YOUTUBER OLMAMDAN
DOLAYI HEM PEK ÇOK
IRSAT KAPISI AÇILDI,
HEM ÇOK GÜZEL
ORTAMLARA GIRIP
GÜZEL INSANLAR ILE
TANIŞTIM, HEM DE
BU YAŞTAN ITIBAREN
KENDI PARAMI
KAZANMANIN VERDIĞI
EŞSIZ MUTLULUK VE
TATMIN IÇINDEYIM.
stüdyoda yer almıştım. ’10 dakika’’
programının sunuculuğunu yaptım,
’Boğaz Hattı’’ programının ise
yapımından sunuculuğuna kadar
her şeyiyle ben ve arkadaşım
ilgileniyorduk. Bu deneyimler tabii
ki kariyerim açısından çok faydalı
oldu ve olacak. rneğin T ’de sta a
girmeden bunları gösterdiğimde
bir sıfır önde başlamış oldum.
aşarılı bir nfluencer olarak
ta iyeleriniz neler olurdu
Başarılı bir influencer olmak için
bence planlı çalışmak ve bu işe
gerçekten emek vermek gerekir.
Emer verdiğinizde geç de olsa bir
gün karşılığını alıyorsunuz. Mesela
youtube’da düzenli video koymak,
instagram’da düzenli paylaşımlar
yapmak ve insanların ilgisini çekecek,
onları yorum yapmaya teşvik edecek
açıklamalar ile fotoğraflar koymak
önemli. Aynı zamanda çekilişler çok işe
yarıyor. Hem takipçi kazandırıyor hem
de takipçilerinizi de düşündüğünüz
için onların size sempatisi artıyor.
Onun dışında kaç takipçiniz olursa
olsun onların sorularını cevaplamak,
onları dikkate almak ve önem
vermek başarı getiriyor. En önemlisi
kendiniz olmak yani doğal olmak.
Ben her zaman içimden geldiği gibi
davrandım. Hiçbir zaman yapmacık
olmadım, olamam da. Bence beni
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ben yapan kendim olmam.
LG li olmanın kariyer
yaşantınıza ne ibi
katkıları oldu
B LG ’li olmak beni daha fazla
sorumluluk sahibi yaptı. ok değerli
hocalarımızdan aldığımız dersler
kişisel gelişimime katkı sağladı ve
burada edindiğim arkadaşlarım ile
çok fazla şey paylaştım. Okulumu
onur öğrencisi olarak bitirerek
ailemi gururlandırdım. Hayatımın
en güzel yıllarına tanıklık eden
B LG , beni bu günlere getirdi.
Gelecek lanlarınız nelerdir
u an planlarım arasında Türkiye’ye
döndüğümde televizyon kanallarında
kamera önünde olmak var ama eğer
olmazsa da ben kendimi youtube’da
daha da geliştireceğim ve youtube’u
hiç bırakmayacağım. Zaten bir
gün gelecek televizyon bitecek diye
düşünüyorum. Onun dışında kendi
restoranımı açacağım. Bir de şunu fark
ettim yurt dışı hayatı kolaylaştıran
ancak Türkiye’de olmayan pek çok
ürün var. Bunları Türkiye’de seri
üretime geçirmeyi planlıyorum.

- DOSYA INFLUENCERLAR SAADET ALGAN -

Sİ
İ
E E VE
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ÜZERINE BLOG YAZILARI YAZIYOR.
aadet lgan İstanbul
ilgi niversitesi
İşletme İktisat mezunu.
anı sıra yine İ Gİ de
inansal konomi yüksek
lisansını tamamladı.

Saadet Algan
@saadetalgan

Aile şirketinde finans bölümünün
başındayken kızı Ada ve oğlu Aras
dünyaya geldi blog işlerine ağırlık
verdi. Sosyal medyanın hayatına
giresi ile birlikte pek çok pro ede
yer aldı. “Size koca diyebilir
miyim?” adında Altın Kitaplar’dan
çıkan ilişkiler üzerine olan kitabı
oldukça beğenildi. Saadet Algan ile
kariyerini ve B LG ’yi konuştuk.
Sizi tanıyarak başlayalım…
stanbul doğumluyum, ailem
köklerine ve birbirine çok bağlı bir
aile olduğu için hayali aile şirketinde
çalışmak olan küçük bir kızken,
hayatı, hayali gibi başlayıp hayatın
akışıyla yön değiştiren, okumayı,
yazmayı, üretmeyi çok seven ve
çok neşeli bir kadın, Saadet…
kul bittikten onra neler
ya tınız kariyeriniz
na ıl şekillendi
niversite bittikten sonra, lo istik
ve vinç sektöründe Türkiye’nin
lider firmalarından biri olan aile
şirketimizde çalışmaya başladım.
nceleri babamın direktifiyle
aklınıza gelebilecek bütün
angarya işleri üzerime yıktılar
tabiri caizse fakat yılmadım, tüm
yüreğimle söyleyebilirim ki, aile
şirketi de olsa bileğimin hakkıyla
ve pişmem adına fazlasıyla
zorlaştırılmış bir yolda, finans
departmanının başına getirildim.

a ıl karar erdiniz influencer
olmaya Kariyer yaşamınızda
bu üre na ıl elişti
Aslında ben karar vermedim, hayat
benim yerime karar verdi diyelim.
Aile şirketinde çalışırken, zaten
yazdığım bir blogum vardı. Benim için
yoğun ve stresli iş hayatımda kaçış
noktası, bir tür terapiydi. Ada’ya
aylık hamileyken, uzaklık sebebiyle
işe ara verdim ancak planım, Ada
doğduktan birkaç ay sonra işe geri
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dönmekti. Fakat 9 ay sonra tekrar
hamile kaldığımı öğrenince ve boş
zamanlarımda, günlük rutinimi
blogum doğdu ve böylece hayat bana
“madem yazmayı çok seviyorsun, haydi
bir de kitap yaz” dedi. Arkasından
“Size Koca Diyebilir miyim?” isimli
kitabım doğdu. Geçen senelerde ise
şın Karaca’nın seslendirdiği “Bize
de Bu Yakışır” şarkısının sözlerini
yazınca anladım ki, hayat bana, “Ne
yazarsan yaz ama yaz ” diyor…

- DOSYA INFLUENCERLAR SAADET ALGAN lo unuzda yemek tariflerinden
orta lara modadan anne
ocuk i eriklerine kadar ek
ok şeyden bah ediyor unuz
Genel hatlarıyla blo unuzdan
e i eriklerinizden
bah eder mi iniz
Başlarda henüz çocuklar yokken,
kadın erkek ilişkileri, hayat üzerine
yazıyordum. Fakat yazı yazarken
en çok yaşadığınız şeylerden
esinleniyorsunuz çocuklarımla
beraber yazdıklarım da evrildi
haliyle. ocuklar, psikolo i, yemek,
moda, aslında kadının hayatına dair
her şeyi yazmayı çok seviyorum.
r

LG ile de am edelim a ıl
ke işti yollarınız LG ile
an i b lümden mezun unuz e
neden LG yi tercih ettiniz
B LG le yolum, 199 yılında kesişti.
O yıllarda stanbul’un yepyeni, umut
vaat eden ve pek çok arkadaşımın
gözde üniversitesi olan B LG ’de olmak
benim için büyük mutluluktu
çünkü şletme
ktisat ı aynı anda
okuyabileceğim
tek üniversite
B LG ydi.
u üne
kadar
ek ok
başarıya
imza atmış
biri olarak
LG nin
ize kariyerinizde
ne ibi yararları oldu
B LG mezunu olmak her zaman
bir ayrıcalıktır. Bizler Türkiye’nin
alanında en iyi profesörlerinden
ders aldık, aynı havayı soluduk.
Sadece ders, vize, final yani sıradan
bir üniversite demek değildir
B LG ’den mezun olmak. B LG ’de
edindiğim dostluklar her zaman
çok değerlidir, o kadar çok B LG
mezunu arkadaşımla sektörde yan
yanayız ki iletişim sektörünün en
iyileri B LG mezunudur diyebilirim.

bin taki i ile n ta ram da
adınızdan z ettiren bir
nfluencer ınız em bir anne
hem başarılı bir nfluencer
olarak
nfluencer olmak
i in izce neler ereklidir
iz na ıl bir yol izlediniz
bu başarı ykü ünde
a iyeleriniz neler olur
nfluencer olmak isteyen ve bana
danışan herkese verdiğim cevabı
vereceğim samimi olun, içerik
üretin, yazın, keşfedin,
paylaşın ve istikrarlı
olun. Bugün değil ama
yarın belki istediğiniz
noktaya geleceksiniz.
Sizce LG li olmak
ne demektir
B LG li olmak bir ayrıcalıktır.
Bugün yeniden üniversiteye
başlayacak olsam ki yakın zaman
için böyle bir planım da var,
yine B LG ’li olmak isterim.
lanlarınız e beklentileriniz ile
r orta ımızın finalini ya alım
Yakın zamanda şu anki alanım ile
ilgili yeniden bir bölüm okumayı çok
istiyorum. Benim hayatım kendimi
geliştirmek ve üretmek ile dinç
kalıyor, tüm planım bunların üzerine
kurulu açıkçası. niversitemin
dergisinde yer almak benim için büyük
gurur kaynağı, çok teşekkürler.
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BILGI MEZUNU
OLMAK HER ZAMAN
BIR AYRICALIKTIR.
BIZLER TÜRKIYE’NIN
ALANINDA EN IYI
PRO ESÖRLERINDEN
DERS ALDIK, AYNI
HAVAYI SOLUDUK.

- DOSYA INFLUENCERLAR CAN ÇELİKAY -

Can Çelikay
@cancelikay

CAN A E E
ANA I N A
İ E İ E
E İ

N

İstanbul ilgi niversitesi luslararası
İlişkiler ölümü mezunu an elikay kendini
video reator olarak tanımlıyor

VITA E

- 48 -

N İ SA N -M AY I S-H A Z İ R AN 2 0 1 9

- DOSYA INFLUENCERLAR CAN ÇELİKAY an elikay, eğitim hayatına yine
B LG ’de yüksek lisans yaparak
devam ediyor. “Beni okulda içerik
denemelerim için sağdan sola
koştururken görebilirsiniz.” diye
başlıyor sohbetimize. nstagram’da
güçlü bir takipçi sayısı var.
nfluencer’dan ziyade kendini içerik
üreticisi olarak tanımlamayı tercih
ediyor. Di ital ile tanışması gnctrkcll
ile geliştirdiği pro e sayesinde
oluyor ve devamında zincir farklı
halkalarla devam ediyor. an
elikay ile kariyerini konuştuk.
u üne kadar neler ya tınız
influencer olmadan nce na ıl
bir kariyer yolculuğunuz ardı
Ben kendimi içerik üreticisi olarak
tanımlıyorum. Mezun olduğum yıl
2013 gnctrkcll’in marka yüzlerinden
biri olarak “hibrit” bir işte buldum
kendimi. Hem gençliğe seslenen
seslerden biriydim, bir yandan da
genel merkezde fiil pro e geliştirip, iç
görülerimiz ışığında markaya destek
oluyorduk. Orada tam olarak di italle
tanıştım diyebiliriz. Gnctrkcll’deki
görevim 1 yıllık bir programdı,
programın sonunda orada çalışan eski
ortağımın “Sana bir kanal açalım”
demesiyle o zamanlar ismi “ an’la
erkek kanalı” olan fikri ortaya attım
ve hayata geçirdik. Aslında burada

ÖĞRENCILIK YAPARKEN
YIL BOYUNCA YOUTH
REPUBLIC ADINDAKI
GENÇLIK A ANSINDA
ISTANBUL BILGI
ÜNIVERSITESI KAMPÜS
MARKA YÖNETICISI
OLARAK ÇALIŞTIM.

başlıyordu macera. YouTube’da görünür
olduğunuzda otomatik olarak diğer
sosyal mecralarınız da büyümeye
başlıyor. 2 3 yıllık o serüvenin sonunda
anlaşmazlıklar ve bulunduğum
durumdan memnun olmadığım için
orayı tabiri caizse arkamdan kapıyı
çekip bıraktım. Bu sırada edbull gibi
markalara di ital içerikler ürettim
o zamanlar adı “Puck tv” olan başka
bir YouTube girişimim ile. Bunların
öncesinde öğrencilik yaparken 3 yıl
boyunca “youth republic” adındaki
gençlik a ansında “ stanbul Bilgi
niversitesi Kampüs Marka Yöneticisi”
olarak çalıştım. Ardından Philp
Morris te “campus obber” adında
bir programda görev aldım.
a ıl karar erdiniz influencer
olmaya Kariyer yaşamınızda
bu üre na ıl elişti
Hızlı, net ve nokta atışı içerik
üretebildiğimi fark ettiğimde bu
geniş dünyaya atlamaya karar
verdim. Aslında olaylar biraz sizi
kendince yönlendiriyor en azından
benim yolculuğum böyle gelişti
ama tekrar belirtmekte fayda var
influencerlık başka bir derya ben
içerik üreticisi ya da “ ideo reater”
olarak tanımlıyorum kendimi şu an.
da ne tarz i erikler
aylaşıyor unuz
Bu sürpriz olsun, tam şu sıralar
yeni bir ekiple anlaştık ve T
YouTube’da az olan, yazılmış metinli
kurgusuna özen gösterilmiş ama
yine de “Entertainment”’a hizmet
eden yeni “özgün” içerikler geliyor.
LG ile de am edelim a ıl
ke işti yollarınız LG ile
an i b lümden mezun unuz e
neden LG yi tercih ettiniz
Lisede pek parlak bir öğrenci değildim.
zerine buz hokeyi branşından milli
takım vs derken o nefret ettiğimiz
sınavdan giderek uzaklaştım haliyle
pek de iyi bir skor yapamadım.
Bu sırada kara kara düşünürken
B LG ’den
0 burs aldım ve artık
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B LG benim nihai rotam olmuştu.
yi ki de öyle olmuş dönemin rektörü
Aydın hocama ne kadar teşekkür etsem
az, onun sayesinde B LG ’li oldum.
LG nin ize kariyerinizde
ne ibi yararları oldu
“Okul için değil yaşamak için
öğreniyoruz” mottosu en başında
her okulun kendine edindiği sıradan
bir mottodan uzağa gidemez gibi
gelmişti ama beni ben yapan çok
yönlü ve çevresiyle ilgili bir birey
yapan okulumuz oldu. B LG her
zaman bu imkanı öğrencilerine
verir almasını bilene tabi.
K taki iniz ile n ta ram da
adınızdan z ettiren bir
nfluencer ınız aynı zamanda
aşarılı bir influencer olmak
i in izce neler ereklidir
iz na ıl bir yol izlediniz
bu başarı ykü ünde
a iyeleriniz neler olur
Aslında bu rakam bizim
ekosistemde en alt sınır, hatta
“micro influencer” olarak geçer.
Düzenli içerik üretmek ve olası
bütün olumsuz durumları göz
ardı edip kendi tutturduğunuz ve
takipçilerinizin hoşuna giden içerikleri
yılmadan üretmeye devam etmek.
Sizce LG li olmak
ne demektir
anslı olmak en başında ama yine
belirtmeliyim ki almasını bu şansı
kullanmasını bilene. B LG size geniş
bir net ork sunar. Mezuniyetten yıllar
geçmesine rağmen şu an hala pro e
geliştirdiğim, beraber iş yaptığım
insanların büyük bir çoğunluğunu
B LG ’liler oluşturmakta.
lanlarınız e beklentileriniz ile
r orta ımızın finalini ya alım
lk ve nihai planım mutlu ve huzurlu
olmak. Daha gerçekçi olmak gerekirse
uzunca bir süredir üstünde zaman
ve emek harcadığım birkaç sürpriz
pro e var. Onları da hızlıca hayatıma
geçirmek gelecek hedeflerim arasında.

- DOSYA INFLUENCERLAR MERVE İPEK ÖZTÜRK -

N
E

N

E ECESİ E

erve İ ek ztürk
, İstanbul
do umlu. İstanbul ilgi niversitesi alkla
İlişkiler mezunu. zun yıllar e itimini
aldı ı ve onur belgesiyle mezun oldu u
mesle i olan halkla ilişkilerle u raştı.
Büyük bir a ansta Türkiye’nin en
önemli ve köklü kuruluşlarından
birinin Halkla lişkiler ve Pazarlama
aktiviteleri sorumlusu olarak çalıştı.
Ardından bebek ürünleri üreten
bir firmada hracat Müdürü olarak
yaklaşık 4 ülkeye ihracat yaptı.
imdilerde binlerce takipçisi olan
bir influencer. Merve pek ztürk
ile kalemi’ üzerine konuştuk.
ncelikle izi tanıyarak
başlayalım Kendinizden
bah eder mi iniz
19 0 stanbul doğumluyum. stanbul
Bilgi niversitesi Halkla lişkiler
Bölümü’nü onur derecesiyle bitirdim.
ğretmenim Betül Mardin’in elinden
diplomamı almak benim için bir
gururdur. Lise hayatım tembellikle
geçti fakat sonradan açıldım ve
harika bir dereceyle mezun oldum.
Sonrasında birkaç yıl okulumuzda
öğretim görevlisi olan Meral Saçkan’ın
a ansında görev aldım. Piyale gibi
birçok kurumsal markanın halkla
ilişkilerini yapmaya başladım.
Sonra babam beni yanına aldı. Orta
ölçekli bir firmaydı ve P ’dan çok
anlamıyordum. Orada bir anda
ihracat sorumlusu oldum. Satışa ve
ihracata yöneldim. 4 tane ülkeye
ihracat yaptım. Burada yıllarca ihracat
yaptıktan sonra çocuğuma sahip
olma döneminde zor bir hamilelik
geçirdim. Bu süreci yatarak geçirdiğim
için işi bırakmak zorunda kaldım.
Hiçbir şey yapmadan duramadığım
için o dönemde doğum yapar yapmaz

yazmaya başladım. Bir
blog açtım ve hikayemi
orada yazdım. Benim gibi
zor bebek sahibi olmuş
ya da olma yolundaki
kadınlara yarenlik etmek
için başladım. Bir gecede
9 bin kişi tarafından
bloğum tıklandı.
Hikayem çok ciddi
derecede hızla yayıldı.
Ardından ana haberler
röporta a gelmek istediler.
Böylelikle Melina’s Mom
olarak anılmaya devam
ettim. Birçok tüp bebek
yapan kadına seminerler vererek
doğru doktorlarla buluşturmaya
çalışarak devam ettim sosyal
sorumluluk pro elerime. Arından
yazmaya da devam ettim. u an 3
tane kitabım var 2 yetişkin 1 çocuk
kitabı. Ben anne olmayı hayal
etmiştim, ünlü bir anne oldum.
loğunuzun ortaya ıkma
hikaye i e i eriği nedir
Hamilelik döneminde çok
sıkılmıştım. Evde yatıyordum ve
kendim için tüp bebek yöntemiyle
ilgili araştırmalar yapıyordum. Bir
türlü tüp bebekten sonra hamile
kalmış kişilere ulaşamıyordum.
Tüp bebek yaptırdığım dönemde
hep umutsuzluğa kapılıyordum.
Hamileliğimde de söz verdim
kendime. Ben mutlu sona ulaştım
ama kendi mutlu sonlu hikayemi bu
insanlarda saklamayacaktım. Tüp
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Merve İpek Öztürk
@merveipekozturk

bebek yaptırdığım dönemde ben nasıl
mutlu hikayelere ulaşamıyordum nasıl
bunun için yanıp tutuşuyordum, işte
o insanlar için bugün pozitif hikayemi
paylaşma vakti dedim. Böylelikle
bloğumu açmaya karar verdim ve
hikayemi yazdım. Dediğim gibi
hikayem bir gecede 9 bin tıklanma
aldı ve bu süreçteki birçok kadına
yarenlik ettim. Böylelikle bloğum
değer ve sevgi gördü. Hiçbir ticari
amaç güderek yapmadım buradan
bir gün para kazanacağımı da
hayal etmiyordum. Tüp bebekle
konusunda doktorlarla ilgili hiçbir
kazanç elde etmedim. ünkü bu
benim sosyal sorumluluk tarafım.
Ancak bunun dışında çocuğumu
büyütürken kullandığım ve memnun
kaldığım ürünlerle ilgili süreçlerimi
paylaşırken deneyimlediğimiz şeyleri
tanıtmaya başladım. Markalar
tarafından keşfedildim ve bunların
karşılığında ücretler alıyorum.

- DOSYA INFLUENCERLAR MERVE İPEK ÖZTÜRK Kitabınızdan e yazı
hayatınızdan bah eder mi iniz
Yeni Bir Ben kitabı, Seni Beklerken’in
devamı gibi ama biraz daha bağımsız.
Aslında Seni Beklerken’i okumadan
da Yeni Bir Ben okunabilir. Seni
Beklerken, benim annelik yolundaki
hikayemdi. Yeni Bir Ben ise anne
olduktan sonra hayatımda nelerin
değiştiğini, bu zorlu süreçlerin benim
hayatımda neleri götürdüğünü fakat
bana aynı zamanda neleri getirdiğini
anlattığım bir kişisel gelişim öyküsü.
Ben bu yolculukta arkadaşlarımı
kaybettim. En yakın arkadaşlarımı,
çocukluk arkadaşım dediğim insanları
kaybettim. ünkü onlar çok kolay
yollarla hamile kalmışlardı ama
benim yolculuğum uzun sürmüştü. Bir
şekilde kopma noktasına gelmiştik. O
kopuş noktasından sonra geriye dönüp
baktığımda onları bıraktığım gibi
bulamadım. Bu bulamamak, beni çok
fazla geriye itti. Sonuçta onlar benim
çocukluk arkadaşımdı, dünyamdı.
Dünyanız yaşadığınız çevreyle alakalı.
10 kişilik bir arkadaş grubum vardı.
Fakat onları kaybettim bu zorlu
süreçte. Aslında benim kayıp sandığım,
hayatıma kazanç olarak geri döndü.
Bunu anlattığım bir hikaye aslında.
Zaman zaman dünya tersine döndü
zannedebiliriz, elimizdeki her şeyi
kaybedebiliriz. Oysaki bu nokta yeni
bir hayata adım atmak için büyük bir
başlangıç. Artık benim çok daha geniş
ve çok daha harika bir çevrem var. Bu
kitap, kayıp sandıklarımızın aslında
birer kazanç olduğunu anlatıyor.
Mio e i n i imli bir iteniz
ar ikir na ıl ortaya ıktı
ocuğumla ilgili paylaşımlar
yapıyordum ve zaman zaman artık
bundan rahatsız olmaya başladım.
Artık bunu gerçek bir iş kolu haline
getirip çocuğumu buradan uzak
tutmak istiyordum. Ancak öte yandan
da bana en çok Melina’nın giydiği
kıyafetler soruluyordu. Giyim tarzı çok
beğeniliyordu, benim onu giydirme
tarzım çok beğeniliyordu. Bu da bende
bir ışık yaktı. Demek ki ben bu işi

güzel yapabiliyorum. nise kıyafetler
giydiriyorum ve bu çok ilgi çekiyor.
Kız çocuğunda çok kadın kadın
giyime karşıyım. Sonra neden kendi
kıyafetlerimi tasarlamayayım ve bunu
bir marka haline getirmeyeyim dedim.
Tam da hayal ettiğim gibi oldu. Kızıma
giydirdiğim ve giydirmeyi hayal
ettiğim şeyleri tasarladım. Pembe ve
mavilere gitmeden doğal renklerle
ilerledik. enkleri kızlar ve erkekler
olarak ayırmayalım. Buradan yola
çıkarak markamı kurdum, çok da ilgi
gördü. Hatta yurtdışı pazarından da
çok ilgili gördü. Amerika şimdi ithalat
yapmak istiyor ürünlerimizi. usya’ya
da ihraç ettik. ok büyük markalar
ilgi gösterdi ürünlerimize, bünyelerine
katmak isteyenler oldu. Markamın
2 sene içinde çok daha iyi yerlere
geleceğine inanıyorum. Girişimcilik
öyküm bu şekilde başarıyla başladı. u
anda online’dayız Buse Terim’in BT
Shop markasında, Trendyol’a da çıktık
şimdi Hepsiburada’ya da giriyoruz.
LG ile de am edelim a ıl
ke işti yollarınız LG ile
B LG ’ye girmenin kolay, çıkmanın
zor olduğunu duyuyordum hep. B LG
kolay bir okul değildir. Hakkıyla,
kaliteli eğitim sistemi ve kaliteli
eğitim kadrosuyla harika bir okul.
B LG ’den gerçekten çalışarak mezun
olursunuz. Okuldan mezun olunca iş
bulma şansınız çok yüksek çünkü çok
donanımlı bir şekilde mezun olmuş
olursunuz. Açık ve net söylemem
gerekirse B LG ’ye girdikten sonra
aşık oldum öğretmenlerimi, eğitim
sistemini, amfilerdeki ders işleyiş
şeklini çok sevdim. B LG ’den mezun
olup çok iyi yerlere geliş bir çevreyle
beraberiz. Yeniden okuma şansım olsa
yeniden B LG ’yi tercih ederdim.
u üne kadar ek ok başarıya
imza atmış biri olarak
LG nin ize kariyerinizde
ne ibi yararları oldu
Yabancı dille okuduğum için sadece
Halkla lişkiler öğrenmiş gibi
mezun olmadım hem yabancı dilimi
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geliştirdim hem de bütün derslerin
bazını aldığım için pek çok alt
yapıya sahip oldum. Halkla lişkiler
bitirsem bile ihracat yapabildim. Bu
yüzden B LG ’nin ciddi bir alt yapıyla
yetiştirdiğini gördüğüm için her
türlü mesleği gerçekten yapabilecek
kapasitedeyim. zmanlığım halkla
ilişkiler ama B LG ’de aldığım alt yapı
ile üzerine pek çok şey ekleyebildim.

BILGI’DEN GERÇEKTEN
ÇALIŞARAK MEZUN
OLURSUNUZ. OKULDAN
MEZUN OLUNCA IŞ
BULMA ŞANSINIZ
ÇOK YÜKSEK ÇÜNKÜ
ÇOK DONANIMLI
BIR ŞEKILDE MEZUN
OLMUŞ OLURSUNUZ

- DOSYA INFLUENCER AYSUN KARAALIOĞLU -

S İ VE
A ENE İ E İNİ
A İ İ E İİ E A A I

ysun araalio lu nun en keyif aldı ı şey yaban ı stil ve
gezi bloglarını taki etmek ki bu da onu şimdinin ünlü
influen erlarından ya tı. imdi ekor yson isimli girişimi
ile adından söz ettiriyor.

Aysun Karaalioğlu
@aysstyle
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- DOSYA INFLUENCER AYSUN KARAALIOĞLU ncelikle izi tanıyarak
başlayalım y un
Karaalioğlu kimdir
19 0 yılında Bulgaristan’da doğdum. 9
yaşımda Türkiye’ye geldik. Tasarım veya
sanat ile ilgili bir meslek seçmeyi hayal
ettiğim halde eğitim sisteminin yanlış
yönlendirmesi sebebi ile kendimi işletme
ekonomi okurken buldum. Sonrasında
La Salle Academy ve Londra’da entral
Saint Martines’de moda tasarımı üzerine
eğitimler alarak çok geç kalmadan
hayalimi gerçekleştirme olanağı buldum.
u üne kadar neler ya tınız
nfluencer olmadan nce na ıl
bir kariyer yolculuğunuz ardı
zun yıllar Türkiye’nin önde gelen
tekstil firmalarının birinde tasarımcı
olarak çalıştım. Oğlum Kayra’nın
doğumuyla ara verdim. Bu süreçte
bir yandan bir moda okulunda part
time eğitmenlik yaparken bir yandan
da açtığım aysstyle adlı blog ile
ilgilenmeye başladım. Sosyal medyada
blogla başlayan kariyerim sonrasında
nstagram’da nfluencerlık olarak şekil
değiştirdi ve şuan hala devam ediyor.
a ıl karar erdiniz influencer
olmaya Kariyer yaşamınızda
bu üre na ıl elişti
alıştığım dönemde boş zamanlarımda
en keyif alığım şey yabancı stil ve gezi
bloglarını takip etmekti. O dönemde
Türkiye’de bloglar da yeni yeni açılmaya
başlamıştı. Kendi dergini çıkarmak gibi
bir şeydi bu. Blog açmakla ilgili beni
asıl heyecanlandıran şey ise sanırım
kendi stil ve moda deneyimimi diğer
insanlarla paylaşabilme fikriydi.
ekor y on i imli bir irişiminiz
ar undan bah eder mi iniz
DekorAyson ise apayrı bir dönemin
başlangıcı oldu benim için. Tamamen
tesadüflerin bir araya gelmesiyle
gerçekleşen bir oluşum. Sosyal
medyada dekore ettiğim yakınlarımın
evlerini ve tasarladığım mobilyaları
paylaştığımda çok ilgi gördü ve bunun
için ayrı bir sayfa açmam konusunda
talepler geldi. nce atölyelere

ürettirdiğim küçük tasarımlarla
başlayan girişimim beklemediğim
kadar hızlı büyüdü. Yaklaşık 4 yıldır
dekorasyon danışmanlığı ve mobilya
üretimi konusunda hizmet veriyorum.
LG ile de am edelim a ıl
ke işti yollarınız LG ile
an i b lümden mezun unuz e
neden LG yi tercih ettiniz
stanbul Bilgi niversitesi’nde Business
Economis bölümünde okudum.
Başlarda ideallerimin dışında bir
bölüm olduğu için hayıflanıyordum
keşke baştan B LG ’de moda tasarımı
üzerine bir bölümde okusaydım
diyordum ama şimdi kendi işimi
kurduktan sonra bunun bir avanta
olduğunu düşünüyorum.
K taki iniz ile n ta ram da
adınızdan z ettiren bir
nfluencer ınız aşarılı bir
nfluencer olmak i in izce
neler ereklidir iz na ıl bir yol
izlediniz bu başarı ykü ünde
a iyeleriniz neler olur
nfluencer olmak için bir şey yapmak
gerekir mi bilmiyorum aslında. öyle
anlatayım siz yaşam tarzınız, moda
anlayışınız, hayat görüşünüz ile diğer
insanlarca takip edilesi görülüyorsanız
influencer olmuş oluyorsunuz. Yani
siz günlük hayatınızda zaten ne iseniz
onu paylaşırsınız, elbette bunların
sunum şekilleri takipçiye ulaştırma
şekilleri farklılık gösterir ama hayatınız
kendi normları içinde akmaya devam
eder. Aksi çok yorucu olur zaten ve
devamlılığı ve tutarlılığı olmaz. Yani
bu dönemde make up influencer’lığı
çok trend diye size uymayacak bir
şey yaratmaya çalışırsanız sürekliği
olmayacaktır. Bu konuda pek çok DM
alıyorum nasıl bu alanda ilerleyebilirim
diye. Benim tavsiyem ise eğer gezi
influencer’lığı yapmak istiyorsa hali
hazırda çok seyahat eden biri olmalı.
Eğer moda influencer’ı olmak istiyorsa
hali hazırda insanlara ilham veren
bir stil anlayışı, sürekli yenilediği
bir gardrobu olmalı olmayan bir şeyi
yaratmaya çalışıp onu sunmak onlar için
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BENCE BILGI’LI
OLMAK VIZYONUNU
KAYBETMEMEK
DEMEKTIR HER
ZAMAN DEĞIŞIME AYAK
UYDURMAK VE ZAMANIN
GERISINDE KALMAMAK.
çok külfetli olacaktır. Zaten yaşamları
bu şekilde akıyorsa geriye sadece bunu
paylaşmak kalıyorsa işte o zaman
tavsiyelerde bulunmaya başlıyorum
çünkü bu uzun soluklu bir girişim ve
başarı kesin değil. Tavsiyelerim genelde
paylaşım, sunum, kamera, fotoğrafçı,
mekanlar ve filtreler ile ilgili oluyor.
lanlarınız e beklentileriniz ile
r orta ımızın finalini ya alım
Artık çok fazla plan yapmıyorum,
gelecekle ilgili beklentim hayatın önüme
çıkardığı fırsatları görebilmek ve doğru
secimler yapabilecek gücü kendimde
bulmak. Aynı DekorAyson’da olduğu
gibi o dönemde modadan vazgeçmek
ve dekorasyona yönelmek benim için
çok zorlayıcı bir karardı eğitimi ve
kariyerimi bir kenara bırakıp başka bir
alanda ilerlemek ama dönüp baktığımda
iyi ki diyorum. Plan demeyelim ama en
büyük arzum her yıl daha fazla seyahat
edebilmek yeni yerler keşfedebilmek.
Beni seyahat etmekten daha fazla
heyecanlandıran bir şey yok sanırım.

- 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.

Kıdemli
Yazılım
Mühendisi

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz;
1982 yılından bu yana teknoloji
ve savunma sanayi alanında lider
konumunda olan müşterimizin Ankara
ofisinde görevlendirilmek üzere
Kıdemli Yazılım Mühendisi arıyoruz.
Lokasyon: Ankara
Aranan Nitelikler
• Openstack, OPNFV,
OpendayLight, OpenAirInterface,
M-CORD, OpenNebula,
Cloudstack, Neutron, SDN,
NFVI, VIM, MANO konularının
birinde aktif yazılım
geliştirme tecrübesi olan,
• GIT, Bitbucket, vb kullanım
tecrübesine sahip,
• Java, Go, Python, C++ dillerinden
birinde 7 - 10 yıl ve üzeri
geliştirme tecrübesi olan,
• Tercihen açık kaynak kodlu
projelere katkı sağlıyor olan,
• Tercihen Restful web servisi
geliştirme tecrübesi olan,
• Tercihen Container (Docker,
Kubernetes) teknolojileri
kullanımış olan,
• Tercihen Linux üzerinde uygulama
geliştirme tecrübesi sahibi,
Takım arkadaşları aramaktayız.
İş Tanımı;
• İlgili yazılım paketleri için gereksinim
analizi, tasarım, kodlama ve test
aktivitelerini gerçekleştirmek
• Projenin tübitakmilestoneları için
hazırlayacağı raporları üretmek
• Proje paydaşı olan diğer kurumlar
ile iletişim kurup Yazılım
arayüzlerinin doğru belirlenmesi
ve geliştirilmesini sağlamak
• Sistem Entegrasyon
Laboratuarında gerçekleştirilecek
proje geneli entegrasyon

faaliyetlerine destek olmak
• İlgili standartları belirleyen kurumlara
üye olup, açık kaynak kodlu projelere
katılımcı olarak destek sağlamak

• Müşteri portföyünün
sürdürülmesi ve genişletilmesi,
• Yurt dışı sektörel fuarlara
katılım sağlanması.

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

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

Dış Ticaret
Uzmanı

Senior Big
Data Software
Engineer

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz;
1976 yılından bu yana çelik
sektöründe faaliyet göstermekte
olan müşterimizin İstanbul ofisinde
görevlendirilmek üzere Dış Ticaret
Uzmanı arayışı içindeyiz.
Lokasyon: İstanbul / Göztepe
Aranan Nitelikler
• Dış ticaret alanında en az
2 sene deneyimli,
• Üniversitelerin ilgili
bölümlerinden mezun,
• İleri düzeyde yazılı ve sözlü
ingilizce bilgisine sahip,
• Yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,
• Yurt dışı pazarında firmayı
temsil edebilecek,
• Yassı – uzun çelik ürünler
ve kaliteleri hakkında bilgi
sahibi, sektörel bilgisi olan,
• Afrika ve Orta Doğu
piyasalarında son kullanıcı ve
tüccar portföyü bulunan,
• B tipi ehliyet sahibi
• Girişimci, aktif dinleyici,
• Askerlik ile ilişiği bulunmayan,
Takım arkadaşları arıyoruz.
İş Tanımı;
• Yassı ve Uzun mamullerin yurt
dışı ülkelere pazarlanmasi ,
• Yurt dışı müşteri ziyaretleri ve
sıcak temas gerçekleştirilmesi,
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We are looking for Senior Big
Data Software Engineers for
our client which is delivering
creative technology services to
its clients globally since 2012.
Location: İstanbul

Qualifications
• Studied Computer Science,
• 4+ years of software
development experience,
• Skills in Java, Python or Scala,
• Passionate about learning big
data, data mining and data
analysis technologies,
• Self-motivated; independent,
organized and proactive;
highly responsive, flexible,
and adaptable when working
across multiple teams.
• Core experience with ElasticSearch
or Cassandra frameworks in
a production environment,
• Strong SQL skills, including
query optimization are required.
Experience working with large,
complex datasets is required,
• Experience with recommendation
systems and data warehouse
technologies are preferred,
• An intense curiosity about data
and a strong commitment to
practical problem-solving,

- İŞ İLANLARI • Creative in thinking data
centric products which will
be used in online customer
behaviour and marketing,
Responsibilities
• Building Hadoop / Spark processing
pipelines to prepare data for
user interactive analytics,
• Building systems to pull meaningful
insights from our data platform,
• Integrating firm’s analytics
platform internally across
products and teams,
• Focusing on performance,
throughput, latency and drive
these throughout our architecture.
Bonuses
• Experience with big data
architectures such as
Lambda Architecture.
• Experience working with big
data technologies (like Hadoop,
Java Map / Reduce, Hive, Spark
SQL), real-time processing
frameworks (like Spark Streaming,
Storm, AWS Kinesis).
• Proficiency in key-value stores such
as: Redis, Riak and MongoDB.
• Experience with AWS EMR.
Applications can be completed via
eren@prosisdanismanlik.
com All applications will be
evaluated within the frame
of rules of confidentiality.

Corporate
Tax 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.
Lokasyon: İzmir
Qualifications:
• Graduated from Business
Administration, Economics,
Political Science & Public

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration, International
Relations departments of
a reputable university
2-6 years of tax experience
in an international or local
audit and tax advisory firm
Strong experience in tax
certification, tax advisory, tax
implementations, tax inspections
Very good communication and
interpersonal skills following
a client-focused mindset
Good leadership skills to supervise
guide and develop the tea
A problem solver with a very good
analytical thinking skills to be able
to deal with multiple projects
A strong personality who can adapt
himself/herself to changing and
dynamic working environment
Excellent written and
spoken English
Good project management
and time management
Good ability for teamwork
Male candidates must have
completed or postponed their
military service for at least 2 years

Responsibilities:
• Will be responsible for reviewing
the accounts with respect to
tax laws, reviewing the advance
tax returns and carrying out
a comprehensive control of
annual corporate tax return and
preparing tax certification report
• Will lead the team if necessary
and control/follow up
operational process
• Will deal with various clients
from different sectors
• Will be reviewing and /or following
up the Clients’ tax issues i.e
tax returns, tax templates, tax
related queries raised by clients
• Will be preparing Sworn
Financial Advisor reports
• Will follow up the legislation
and the recent and upcoming
changes in the regulation in a
timely and appropriate manner
• Will provide pro-active
solution to client issues
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• Will meet with required deadlines
• Willingness to educate
team members
• Will be responsible for determining
client’s key tax risks and
potential tax opportunities
• Will be preparing written
advice on tax implications of
the issues raised by the client
Applications can be completed via
eren@prosisdanismanlik.
com All applications will be
evaluated within the frame
of rules of confidentiality.

HR Team
Leader

We are looking for a HR Team
Leader for our client which is delivering
creative technology services to
its clients globally since 2012.
Lokasyon: İstanbul
Qualifications
• University degree of
related disciplines
• Highly proficient in spoken
and written English
• 2 – 4 years of experience
in recruiting globally
• Experienced in team management
• Exceptional time management
and organization skills
• Strong analytical thinking skills
Responsibilities
• Managing the recruitment
process of firm’s offices abroad
• Managing the relations between
team, operations and third parties
• Conducting the interviews
with related candidates
• Determining & clarifying
internal clients’ needs
Applications can be completed via
eren@prosisdanismanlik.
com All applications will be
evaluated within the frame
of rules of confidentiality.

- KİTAP YAYINEVİNDEN -

VE İ
CE A
HUKUKU

A AN İ İ A I
S AN I
İ
ASİSİ

M. KÂMİL
MUTLUER, N.
NİLAY DAYANÇ
KUZEYLİ
254 Sayfa

C

BİLGİN ÇELİK

328 Sayfa

Doç. Dr. Bilgin
elik, Osmanlı
diplomasisinin ve
yönetiminin gelişmeler
karşısındaki tutumunu ve
başarısızlığa yol açan siyasetini
irdeliyor ve Balkan Savaşı’nın
da savaş meydanından
önce diplomasi alanında
kaybedildiğini öne sürüyor.

VE Sİ ANA İ

luslararası Psikanaliz
Yıllığı’nın 10. sayısı olan
“ ocuk ve Psikanaliz”
başlıklı bu derlemede
yer alan makaleler,
Klein’ın kurucusu
olduğu yaklaşıma
dayanırken diğer
taraftan da günümüzde
farklı ve çok daha
zengin olan kuramsal
ve teknik araçlara
sahip bir çocuk
psikanalizi
yaklaşımını
temsil ediyor.
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DERLEYEN:
NİLÜFER
ERDEM
272 Sayfa

Prof. Dr. M.
K mil Mutluer
ve Arş. Gör. N.
Nilay Dayanç
Kuzeyli’nin kaleme
aldığı bu eser,
vergi ceza hukuku
konusunda genel
bilgileri aktararak,
tarihsel gelişime,
hukuk içindeki
yerine, diğer
hukuk dallarıyla
ilişkisine,
kaynaklarına ve
uygulanmasına
değiniyor.

- KİTAP YAYINEVİNDEN -

Sİ ANA İ İ ANNE
C
E AVİSİ

İ

Otizm ve erken
çocukluktaki
psikotik süreçlerle
çalışmak için
anne çocuk
birimini olabilecek
en erken zamanda
psikanalitik
tedaviye almayı
öneren Bianca
Lechevalier kitap
boyunca seans
notlarını da d hil
ettiği detaylı
anlatımıyla bize
yeni olasılıkların
kapısını açıyor.

İS

E

İ

İ

İ İSA
VE E

BIANCA
LECHEVALIER
250 Sayfa

Deniz T. Kılınçoğlu,
sl m, ktisat, Ordu
ve Reform isimli
bu çalışmasında,
Osmanlı
mparatorluğu’nda
kaleme alınmış
ilk modern iktisat
eseri olan Risâle-i
Tedb r i mr n ı
Mülk ’yi tarihsel ve
düşünsel bağlamı
içinde ele alıyor.

İ
A İ
E İSİ İ İN
AS A
E
ağdaş sosyal bilim
araştırmalarının
en etkili
isimlerinden biri
olan Bourdieu’nün
bu kitabı, ezayir
çalışmalarıyla
başlayan ilk dönem
eserlerini ve temel
kavramlarını
anlamak için bir
giriş niteliği taşıyor.

PIERRE
BOURDIEU
270 Sayfa

DENİZ
T.KILINÇOĞLU
258 Sayfa
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HIGHLIFE

- HIGHLIFE TARİFLER -

Tazelenme

ZAMANI
r hala
Geç kalmış değilsiniz. Renkle

lezzet saçıyor.

arda dolaşmak, en güzel
az
n
içi
ak
alm
ze
seb
e
e
y
me
aze
z arasında nefis domatesler,
şeylerden biri. u an gördüklerini lar e fesleğenler ardır.
uz
mısırlar, şeftaliler, kabaklar, kar ları. iz de gönlünüzce
e simin en iyi e en taze ikram
lzemeleri a ayrı bir
azar alış erişi ya ı sonra bu ma
sizi teş ik edecek tarifler
lezzet se iyesine taşımanız için
sim yiyeceklerinden istediğiniz
oluşturduk. Se diğiniz diğer me sınırsız olasılık me cut.
gibi karıştırın eya değiştirin,
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- HIGHLIFE TARİFLER -

Baharatlı
Domatesli
Akdeniz
Salatası
6 porsiyon
Hazırlama süresi: 6 dakika
Toplam süre: 25 dakika

½ bardak fındık
1 yemek kaşığı kişniş tohumu
2 tatlı kaşığı kimyon tohumu
1 tatlı kaşığı rezene tohumu
2 yemek kaşığı susam
¼ tatlı kaşığı tütsülenmiş tatlı
kırmızı biber tozu
¾ tatlı kaşığı ve isteğe göre bir
miktar daha tuz
1 yemek kaşığı sumak
1 yemek kaşığı sıcak su
1 kilo pembe domates
2 yemek kaşığı taze limon suyu
1 yemek kaşığı beyaz şarap
sirkesi
1 yemek kaşığı bal
1 küçük diş ince kıyılmış
sarımsak

1.Orta ateş üzerinde bir tavada

fındıkları koyu altın rengikahverengi olana dek yaklaşık 3-4
dakika arada tavayı karıştırarak
pişirin, sonra temiz bir mutfak
havlusuna sarın. Aynı tavada
kişniş, kimyon ve rezene
tohumlarını kokuları çıkana ve
altın rengi olana dek yaklaşık 45
dakika kavurun, sonra bir miksere
atın. Yine aynı tavada susamları
altın-kahverengi olana dek
yaklaşık 1 dakika karıştırarak
kavurun ve orta boy bir kaseye
alın.

Izgara Mısır ve Şeftalili Pizza
6 porsiyon
Hazırlama süresi: 22 dakika
Toplam süre: 50 dakika

3 adet koçanı temizlenmiş mısır
2 adet küp doğranmış büyük şeftali
1 yemek kaşığı beyaz balzamik sirkesi
1 tatlı kaşığı taze kekik yaprağı
3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1⁄4 tatlı kaşığı tuz

2.Kabuklarını büyük ölçüde

çıkarmak için fındıkları havluyla
ovun. Baharatların olduğu
miksere ekleyin ve ufalanana dek
mikseri çalıştırın. Karışımı
susamların olduğu kaseye alın;
tütsülenmiş tatlı kırmızı biber
tozu ve ½ tatlı kaşığı tuz katıp
karıştırın.
3.Geniş bir kasede sumak ve sıcak

suyu çırpıp kenara alın.
Domatesleri 1 cm’lik dilimlere ve
daha küçük olanları (üzüm ve
kiraz gibi) ikiye kesin; bunları da
kenara koyun.
4.Sumak karışımına limon, sirke,

1⁄4 tatlı kaşığı taze öğütülmüş kara biber
350 gr ikiye ayrılmış tam tahıllı pizza hamuru
21⁄2 bardak ricotta peyniri
6 dilim jambon
1. Mangalı orta-yüksek ısıya getirin. Arada çevirerek mısırları bazı

noktalarda siyahlaşmış ve yumuşak hale gelene dek yaklaşık 12 dakika
ızgara yapın. Kesme tahtasına alın. Tutacak kadar soğuduğunda
tanelerini keserek ayırın.
2 . Bu arada orta boy bir kasede şeftali, balzamik sirkesi, kekik, 1 yemek

kaşığı zeytinyağı, tuz ve kara biberi karıştırın.
3. İki parça hamuru da ince bir dikdörtgen olacak şekilde yoğurup açın.

İkisine de altlı üstlü birer yemek kaşığı zeytinyağı sürün. Bir kez
çevirerek ve iki tarafta da ızgara izleri çıkana dek yaklaşık 10 dakika
ızgara yapın.

bal, sarımsak, zeytinyağı ve kalan
¼ tatlı kaşığı tuzu ekleyip çırpın.
Domates, maydanoz ve kişnişi
katıp nazikçe karıştırın. İsteğe
göre tuz ekleyip üzerilerine fındık
karışımından serpin. Hemen
servis yapın.

4. Ricotta peynirini bölüştürüp iyice yayın. Mısır ve şeftali karışımından

Porsiyon başına besin değerleri: 205 kalori, 16 gr yağ (1,7 gr doymuş),
15 gr karbonhidrat, 5 gr protein, 5 gr lif, 207 mg sodyum

Porsiyon başına besin değerleri: 455 kalori, 23 gr yağ (9,9 gr doymuş),
44 gr karbonhidrat, 20 gr protein, 4 gr lif, 606 mg sodyum

3 yemek kaşığı sızma
zeytinyağı
1 bardak taze maydanoz
1 bardak taze kişniş yaprağı

*
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- HIGHLIFE TARİFLER -

Domates ve Karpuz
Turşulu “Kızarmış” Tavuk

Muz kavunu

Bu çeşit tatlı ve gevrek, üstelik A ve C vitaminleri ile
lif dolu. Smoothie ve salatalarınızda kullanabilir
veya hindiztan cevizi sütü ile karıştırarak soğuk bir
çorba yapabilirsiniz.

6 porsiyon
Hazırlama süresi: 20 dakika
Toplam süre: 1 saat

1⁄2 çekirdeksiz bebek karpuz
4 bardak sarı üzüm domatesi

Bamya

4 filiz ve süslemek için biraz daha ince
dilimlenmiş fesleğen

Bu zengin lifl i sebze yoğun tadı olan besinlerle
harika bir uyum yakalıyor, bu yüzden Hint
yemekleri veya türlü gibi yemekler için
hmükemmel bir tercih. Doğal koyulaştırıcı görevi
gören ir madde içeriyor; bamyanın sümüksü olarak
bilinmesinin nedeni tam da bu. Bamyayı bütün
olarak pişirmek bu sıvının salınmasını önler.
Sotelemek veya buharda pişirmek yerine fırında
kızartmak de kuru kalmasını sağlayabilir.

1⁄2 tatlı kaşığı pul biber
3⁄4 bardak elma sirkesi
1 yemek kaşığı şeker
1⁄2 bardak su
2 yemek kaşığı ve 1⁄4 tatlı kaşığı koşer tuzu
1 limon
11⁄4 bardak ufalanmış ekmek içi
2 yemek kaşığı kanola yağı

Altın çilek

2 tatlı kaşığı Old Bay çeşnisi

Kağıt gibi dış yaprakları nedeniyle kabuklu kiraz
olarak da bilinen ve kabuklu domatesin akrabası
olan bu sebzenin ananasa benzer ve biraz da domatesi
andıran tatlı ve mayhoş bir tadı var. Genellikle reçel ve
turtalarda kullanılıyorlar, ancak salata ve dip soslara
da aynı şekilde lezzet katıyorlar. Mutlaka kabuğunu
soyun (zehirlidir) ve yemeden meyve sarı-turuncu bir
renge dönene dek bekleyin.

12 adet parmak tavuk (yaklaşık 700 gr)
1⁄4 bardak yayık ayranı
1⁄4 tatlı kaşığı karabiber
1. Fırını 220°C’ye ayarlayın. Kenarları yüksek bir

fırın tepsisini folyoyla kaplayın ve üzerine bir
ızgara yerleştirin.
2 . İnce bir tabaka beyaz kısmından da bırakarak

Alabaş

karpuzun kabuğunu kesin ve 8x1 cm
büyüklüğünde dilimlere kesin. Her bir domatese
bir kesik atın. Geniş bir kaseye domates, karpuz,
fesleğen filizi ve pul biberi koyun.

Lahana ve brokoli familyasından olan bu yumru yumru
sebze tam bir besin dinamosu ve vitamin, mineral ve
çalışmaların kanseri önlemeye yardımcı olabileceğini
gösterdiği fitokimyasallarla dolu. Alabaş yeşil veya mor
renkte oluyor, hafi f tatlı bir tadı var ve gevrek bir yapıya
sahip. Küçük soğanları tercih edin; ince doğrayarak
salatalarda çiğ olarak veya biraz zeytinyağıyla
kavurarak yiyebilirsiniz.

3. Orta boy bir tencereye sirke, şeker, su, 2 yemek

kaşığı tuz ve bir şerit limon kabuğu (sebze
soyacağı ile kesebilirsiniz) koyun. Bir taşım
kaynatın, sonra karpuz ve domateslerin üzerine
dökün. Her yerlerini kaplamak için nazikçe
karıştırın. Tavuğu hazırlarken kenara alın ve ara
ara çevirin.

Sarımsak sapları

Sarımsağın kökleri olan bu yeşil kıvrımların hafif
sarımsaklı bir tadı var. Kuruyemiş, peynir ve yağla
karıştırarak pesto yapabilir, tariflerdeki soğan veya
sarımsağın yerine kullanabilir (sadece söylenenden
biraz daha fazla ekleyin çünkü tadı diğerleri kadar
güçlü değil) ya da doğrayıp wokta pişirin.

4. Düz bir tabağa ekmek içi, yağ ve Old Bay

çeşnisini alın. Orta boy bir kasede tavuk, yayık
ayranı, 1⁄4 tatlı kaşığı tuz ve karabiberi iyice
karıştırın. Tavukları ekmek içi karışımına batırıp
her yerine yapışmasını sağlayın. İçi pişene ve
altın rengi olana dek 15-20 dakika ızgara
üzerinde pişirin.
5. Tavukları dilimleyin ve turşularla birlikte altı
tabağa bölüştürün. Fesleğen ve limon kabuğu
serpiştirin; dilerseniz limon dilimleri ile servis
edin.

İspanyol enginarı

Dalgalı kenarlarından dolayı deniz tarağı enginarı da
denilen bu antioksidan yüklü yaz sebzesinin tadı enfes ve
yoğun. Daha yumuşak olan küçük olanlarından alın ve
ister bütün olarak pişirin, ister küçük parçalara doğrayarak
fırınlayın, turşusunu kurun, kızartın ya da ızdata yapın.
İçini oyup peynir, başka sebzeler ya da tahılla (hepsi birden
de olabilir) doldurarak da fırında pişirebilirsiniz.

*

Porsiyon başına besin değerleri: 256 kalori,
8 gr yağ (1,1 gr doymuş), 16 gr karbonhidrat, 28 gr
protein, 1 gr lif, 661 mg sodyum

VITA E

- 62 -

N İ SA N -M AY I S-H A Z İ R AN 2 0 1 9

- HIGHLIFE TARİFLER -

Mangalınız
fırınınızdan
daha fazla
ısındığı için
hamuru aynı
pizzacınınki
gibi lezzetli
olacaktır.
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- HIGHLIFE TARİFLER -

Soslu Izgara
Kabak ve
Hellimli
“Lazanya”
6 porsiyon
Hazırlama süresi: 14 dakika
Toplam süre: 1 saat

2 . 2 büyük fırın tepsisini kağıt

havlularla kaplayın. Domatesleri
tek bir kat olarak dizin, 1 tatlı
kaşığı tuz serpin ve kenara alın.
Geniş bir yüksek kenarlı fırın
tepsisinde kabak ve balkabağını
2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1⁄2 tatlı
kaşığı tuz ve 1⁄4 tatlı kaşığı
karabiber ile karıştırın. Başka bir
fırın tepsisinde hellimi 2 yemek
kaşığı zeytinyağı ile ovun.

1 fincan Peppadew biberi

3. Bir kere çevirerek kabak ve bal

2 yemek kaşığı kırmızı şarap
sirkesi

kabaklarını yumuşayana ve izleri
çıkana dek 10 dakika ızgara
yapın. Aynı tepsiye koyun. Hellimi
bir kez çevirerek izleri çıkana dek
4 dakika ızgara yapın, tepsisine
alın. Biraz daha kağıt havluyla
domatesleri kurulayın.

1 yemek kaşığı Dijon hardalı
1 yemek kaşığı bal
13⁄4 tatlı kaşığı tuz
1⁄2 tatlı kaşığı taze öğütülmüş
karabiber
7 yemek kaşığı sızma
zeytinyağı
1,5 kilo 1⁄2 cm’lik dilimlere
kesilmiş büyük domates
1 kilo 1⁄2 cm’lik çapraz dilimlere
kesilmiş (yaklaşık 5 orta boy)
kabak
500 gr 1⁄2 cm’lik çapraz dilimlere
kesilmiş (yaklaşık 3 orta boy)
balkabağı
500 gr 1 cm’lik dilimlere kesilmiş
hellim peyniri
1. Mangalı orta ateşe getirin.

Miksere biber, sirke, hardal, bal,
1⁄4 tatlı kaşığı tuz ve 1⁄4 tatlı kaşığı
karabiberi koyup tamamen
pürüzsüz hale gelinceye dek
karıştırın. Hala çalışırken 3
yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

4. 20 cm’lik kare bir tavada

malzemeleri şu sırada üst üste
dizin: domateslerin bir çeyreği,
kabakların yarısı, 2 yemek kaşığı
sos, domateslerin bir çeyreği, 2
yemek kaşığı sos,
balkabaklarının hepsi, 2 yemek
kaşığı sos, hellimin hepsi,
domateslerin bir çeyreği, 2 yemek
kaşığı sos, kalan kabaklar, 2
yemek kaşığı sos, kalan
domatesler ve kalan sos. Sıkıca
ama nazikçe bastırın. Dilimleyip
oda sıcaklığında servis edin.

Taze Mısır
Kurabiyesi ile
Fıstıklı
Dondurma
Sandviçi

kaşığı limon suyunu ekleyerek
çırpa çırpa yağ, süt, yumurta
sarısı ve vanilyayı da karıştırın ve
iyice pürüzsüz hale getirin. Mısır
tanelerini ekleyin. Un karışımını
ıslak malzemelere katın ve tam
karışana dek yavaşça çevirin.

6 porsiyon

3. 12 topak hamuru (herbiri
yaklaşık dolu dolu 1 yemek
kaşığı) birbirilerinden 5 cm
mesafede hazırlanmış fırın
tepsisine yerleştirin. Nemli
ellerinizle her birini 4,5 cm’lik
yuvarlak haline getirin. Altınkahverengi renge gelene ve
kurabiyeler tam pişene dek 15-18
dakika pişirin. Izgara üzerinde
soğumaya bırakın. Kurabiyeler
hava geçirmeyen bir kapta 3 gün
kadar saklanabilir.

Hazırlama süresi: 18 dakika
Toplam süre: 1 saat

1⁄2 bardak un
1⁄4 bardak mısır unu

*

Porsiyon başına besin
değerleri: 507 kalori, 37 gr yağ
(15,7 gr doymuş), 25 gr
karbonhidrat, 22 gr protein, 5 gr
lif, 1.486 mg sodyum

1⁄8 tatlı kaşığı kabartma tozu
1⁄8 tatlı kaşığı karbonat
1⁄8 tatlı kaşığı tuz
1⁄4 bardak şeker
1 limon
3 yemek kaşığı sızma
zeytinyağı
1 yemek kaşığı süt
1 yemek kaşığı bal
1 büyük yumurtanın sarısı
1⁄4 tatlı kaşığı vanilya esansı
1⁄2 bardak taze mısır tanesi
1,5 bardak fıstıklı dondurma
1. Fırını 175°C’ye ısıtın ve geniş bir

fırın tepsisini parşömen kağıdı
ile kaplayın.
2 . Küçük bir kasede un, mısır unu,

kabartma tozu, karbonat ve tuzu
çırpın. Orta boy bir kaseye şekeri
koyun ve limonun kabuğunu
doğrudan kase üzerinde
rendeleyin ve karıştırın. 11⁄2 tatlı
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4. Bu arada bir başka fırın
tepsisini parşömen kağıdı ile
kaplayın. 1⁄4 bardak dondurmayı
pişmiş kurabiyelerle aynı çapta
(yaklaşık 6,5 cm) yuvarlak bir
kurabiye kalıbı içine koyup
düzleştirin. Kalıbı kaldırın. Bu
şekilde 6 dondurma diski yapın
ve katılaşıncaya dek dondurun.
Servis etmeye hazır olduğunda
dondurma disklerini
kurabiyelerin düz taraflarına
oturtmak için bir spatula kullanın.
Kalan 6 kurabiyeyi üstlerine
kapatarak sandviç yapın ve
hemen servis edin.
Porsiyon başına besin
*değerleri:
260 kalori, 12 gr yağ
(3,3 gr doymuş), 34 gr
karbonhidrat, 4 gr protein, 1 gr lif,
115 mg sodyum

- HIGHLIFE TARİFLER -

Fazladan turşu yapın; buzdolabında bir
hafta kadar durabildikleri için farklı
salata ve sandviçlerde kullanabilirsiniz.
Salatalık, soğan, turp ve biberleri
hızlıca turşulamak mümkün.
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- HIGHLIFE JAZZ -

NİCE CAZ FESTİ ALİ

Kulağa çalınan en naif notaların mimarıdır caz müzik…
Sizi bir anda dünyanın en lüks caddelerinin yalın sokak
sanatçılarına da götürebilir, şık bir akşam yemeğine de.

Nice azz Festival’ın bir özelliği
var. Festival, uluslararası çapta
düzenlenen ilk caz festivali olarak
biliniyor. Tevellütü 194 yılına
dayanıyor. Louis Armstrong’un
katılımıyla gerçekleşmiş. O günden
beri de her yıl Fransa’nın Nice
kentinde düzenleniyor. Festival
aynı zamanda pek çok ünlü caz
üstadına da ev sahipliği yapıyor.

Müziğin her türlüsü ruhun gıdası ona şüphe yok ve fakat konu caz müzik olunca
ruhun aldığı gıdanın türü de bir başka değişiyor. yle ki, dünyanın dört bir
yanında düzenlenen caz festivalleri her yıl akın akın insana ev sahipliği yapıyor.
Aramızda müzik için kıta değiştirenler, caz için rota belirleyenler olabilir. Bu nedenle
yazın başlangıcını yaşadığımız bahar sayımızda caz festivallerine değinmeden
geçmedik, geçemedik. imdi gelin dünyada müzik dolu bir yolculuğa çıkalım
dünyanın en iyi caz festivallerine misafir olup ruhumuzu müziğe doyuralım…

MONTREU CAZ FESTİ ALİ

sviçre’nin Montrö şehrinde bulunan Geneva Gölü
kıyısında düzenlenen bir festival. Nice azz Festival gibi
bu festivalin de geçmişi eskiye dayanıyor. 19 senesinde
ilk olarak gerçekleşti. 0’li yıllarda ise festivalin kapsamı
daha da genişledi. Sadece caz değil aynı zamanda soul,
blues ve rock müziğinin önemli isimleri de sahne alıyor.

CA E TO N CAZ FESTİ ALİ

Güney Afrika’nın ape To n kentinde gerçekleşen
festival, her sene Mart ayında gerçekleşiyor. Sadece
uluslararası değil yerli sanatçılara da ev sahipliği
yapıyor. Bu arada aynı zamanda hem caz dinleyip hem
defile de izleyebiliyorsunuz The Fashion All That azz
Gala isimli etkinlik ile hem kulağa hem göze
ziyafet vermeniz mümkün yani.
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- HIGHLIFE JAZZ -

CLEAR ATER
CAZ TATİLİ

Florida’da 19 9 yılından beri
düzenlenen bir festival. Her yıl Ekim
ayında düzenleniyor ve neredeyse 30
bini aşkın kişiye ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki caz
severleri bir araya getiren festival
aynı zamanda muhteşem bir doğa ile de
sanatseverlere keyifli anlar yaşatıyor.
Florida pla ları, Florida güneşi ve cazın
muhteşem uyumu diyebiliriz.

A A CAZ FESTİ ALİ

akarta’da, Endonezya şehrinde yaklaşık 10 yıldır düzenlenen yeni bir festival.
Yeni diyoruz çünkü malum 19 0’li yıllara dayanan festivaller de var. ava
az Festivali’nde pek çok Endonezyalı caz sanatçısı yer alıyor. Stevie onder
gibi uluslararası caz sanatçılarına da ev sahipliği yapmış zamanında.

NE ORLEANS
FESTİ ALİ

MONTR CAZ FESTİ ALİ

Her sene düzenlenen ve artık gelenekselleşmiş bir festival.
sviçre’nin Montrö şehrindeki Geneva Gölü kıyısında
düzenleniyor. Genellikle Temmuz ayında gerçekleşiyor.
200 binleri bulan katılımcı sayısı ile dünyanın en çok
tercih edilen festivalleri arasında. Etkinlik ilk olarak 19
yılında yapıldı. Dünyanın popüler caz etkinliklerinden.

Festivalin adı Ne Orleans
azz and Heritage Festival.
Amerika’nın Louisiana
eyaletinde yer alan Ne
Orleans şehrinde gerçekleşiyor.
Ne Orleans için caz müziğinin
doğduğu yer diyebiliriz.
Festival bu nedenle diğerlerine
göre daha renkli gerçekleşiyor.
19 0 yılında George ein
tarafından başlatıldı genelde
Nisan sonu başlıyor ve
ortalama 10 gün sürüyor.

TOBAGO
CAZ
FESTİ ALİ

Aslında bu festival
için kültür,
seyahat ve caz
üçlüsünün naif
uyumu diyebiliriz.
Her yıl Nisan
ayında düzenlenen
festival, kültür caz
etkinliği olarak
da geçiyor. yclef
ean, Grace ones
gibi sanatçılara ev
sahipliği yapmış.

ANCOU ER CAZ FESTİ ALİ

lk olarak 19 yılında Miles Davis, ynton Marsalis,
Albert olins gibi sanatçıların desteği ile gerçekleşti.
Kanada’nın ancouver kentinde yapılıyor. Her
sene Temmuz ayında müzikseverlerle buluşuyor.
Yerli ve uluslararası pek çok sanatçıya ev sahipliği
yapan festival ortalama 4 0 binlik bir katılım ile
dünyanın en iyi festivalleri arasında gösteriliyor.
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- HIGHLIFE JUNGLE CHALLENGE -

İLHA MINI VAHŞİ
DOĞADAN AL AN
YENİ SPOR AK IMI:

elki s orsuz yaşayamayanlardansınız, belki de s or ya mamak için uçan kuşu
bile ba ane etmeye çalışanlardan… et, işin aslı eğer çok mü telası değilseniz
s or ya mak er zaman sonsuz keyif barındırmaya bilir. elin görün ki yenilenen
akımlar sayesinde artık s or da keyifli bir ale gelebiliyor.
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- HIGHLIFE JUNGLE CHALLENGE Bu akımlardan biri ungle hallenge.
Spor yapmayı keyifli bir hale
getiriyor ve hem kalori yakıyor
hem eğlenebiliyorsunuz. Bundan 2
sene öncesinde moda olan ki hala
popülerliğini sürdürüyor zumba da
bu sporlara örnekti mesela. Hatta
eğlencenin tavan yaptığı oryantal
zumbaya kadar gitmişti iş. Göbek
atarak göbek yağlarından arınma fikri
önce zihnimizi sonra spor azmimizi
beslemişti hatta. Tıpkı zumba gibi
ungle hallenge da eğlenerek kilo
verdiren egzersizlerden. Peki nedir
bu akım, neden faydalıdır, kıssadan
hissesi nedir? Gelin birlikte göz
atalım.
un le hallen e dediğimiz…
ebounding, Aerial Yoga, Tabata ve
rossfit’ten sonra yeni nesil grup
egzersizi diyebiliriz ungle hallenge
için. Yüksek temposu ile kardiyo
yaparmışçasına bir deneyim sunan
ungle hallenge, hayvanların
vahşi yaşama uyum sağlamak için
geliştirdiği fiziksel özelliklerinden
esinlenen bir spor. Yaklaşık 00 00
kalori yakmam mümkün. Antreman
farklı yoğunluk seviyelerinden
oluşuyor ve kişiye göre elbette farklılık
arz edebiliyor. ungle hallenge
egzersizi, hareketler hayvanların

vahşi doğayla olan
mücadelesinden
ilham alıyor. Egzersiz
rutininin ilk adımı vahşi
doğada yaşayan bir yerli
olarak hissetmek. Ders
boyunca bir çitanın
hızı, kartalın uçuşu,
timsahın
gücü gibi
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kavramlar ön planda oluyor. rneğin
çitanın hızının kaynağını bulurken
bacak kaslarımızı çalıştırıyoruz, bunun
gibi tanımlayabiliriz. ungle hallenge
egzersizinde her karakter, belirli bir
kas grubunu çalıştırır. Hayvanların sağ
kalmak için geliştirdiği özelliklerine
odaklanır.
B u f f alo attack!
itanın hızına, kaplanın kuvvetine,
gorilin gücüne, bufalonun
sağlamlığına ya da leoparın
esnekliğine erişmek için hareketler
yapılır. Bu hareketlerin ismi de çeşitli
hayvanlardan oluşur buffalo attack,
gorilla s uat, leopard stretch, cheetah
sprint gibi. Egzersizin sonunda her
çalışma ağaca bağlanıyor. ungle
hallenge, sporseverlere doğa ve vahşi
hayatla bütünleşmenin imkanını farklı
egzersizler ve müziklerle sunuyor
diyebiliriz.

- HIGHLIFE ALIŞVERİŞ -

“Tek tık”

kasa kuyruğuna

karşı!

Tevellütü eskiye dayananlar bilir…
İnternet yok, cep telefonu yok, online
alışveriş yok; mağazada kabin
kovalamak var, son kalmış bedeni
müşterinin elinden kapmak
için aportta beklemek var,
uzun kasa kuyruklarında
yaşlanmak sararıp,
solmak var.
Tabi “özhakiki alışveriş”in tadı
da bir başka yani online
alışveriş türedi diye
eskileri yabana atmamak
da lazım. Mesele şu ki bu
online alışverişlerde yaşanan bazı
sorunlar, bizleri eski usül alışverişe
yönlendirebiliyor kimi zaman, bu
gerçek. Düşündük taşındık, online
alışverişte bizi tedirgin eden şeyin
ne olduğunu kurcaladık. Belki o
şeylere dikkat edersek, yandaki
müşterinin elinden o son kalan
parçayı kapmamıza da gerek kalmaz.
Koskoca sanal dünya, illa bir beden
ekstra çıkar o kadar da olsun artık.
Evet, ne diyorduk? Heh, online
alışverişte dikkat noktaları…
SSL hayat kurtarır
Secure Socket Layer. Türkçe anlamı
ile “Güvenli Giriş Katmanı” şeklinde
tercüme edebiliriz. Alışveriş
sitelerinde bulunması zorunlu olan bir
özellik. Alıcı ve site arasında güvenli
bir ilişkiyi hedefler. Bu özellik ile
korunan sitelerde, girilen kredi kartı

bilgileri ya da şifre / kimlik bilgileri
gibi özellikler asla üçüncü kişilerin
eline geçmez. Alışveriş yaptığınız
mecralarda SSL kontrolü sağlamanız,
sizi binbir müsibetten de koruyacaktır.
Ha deyince bilgi vermeyin
Fazla soru şüphe çeker. Haliyle
sizden böyle fazla göze batan detaylar
isteniyorsa o siteden kaçarcasına
uzaklaşmanız karınıza olacaktır.
Dolandırıcıların Master Degree yaptığı
şu çağda sanırız uyanık olmak ilk şart.
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Kredi kartınızı düzenli
olarak kontrol edin
Kredi kartınızdan çekilen meblayı
alışveriş sırasında kontrol etmekle
kalmayın. Ay sonu faturanız gelene
kadar herhangi bir ekstra kullanım
olup olmadığını gözetim altında
tutun. Güvenli alışveriş yaptığınızı
düşünürken kartınızın başka
kişilerin elinde oyuncak olmamasını
sağlamanın tek yolu faturanız
gelene kadar sık sık kredi kartı
hesap özetinizi kontrol etmek.

- HIGHLIFE ALIŞVERİŞ Mobil düşünün!
Bilgisayarda online olarak alışveriş
yapmak daha kolay geliyor olabilir.
Fakat mobil cihazlara indirilen
app’ler sayesinde artık daha güvenli
ve hızlı alışveriş de yapabilirsiniz.
Online alışverişlerde gereken
1393024 soruya, mobil yollar ile daha
kısa sürede yanıt verebilir ve aynı
güvenli alışverişi parmaklarınızın
ucuyla daha kolay yapabilirsiniz.
Kart değil telefon kullanın
Kredi kartı numaranız ile alışveriş
yapabileceğiniz gibi, Apple Pay,
Google Pay gibi uygulamalar ile kredi
kartı kullanmadan mobil olarak da
ödemelerinizi yapabilirsiniz. Groupon,
Airbnb, Staples, Ticketmaster,
Starbucks gibi pek çok app, artık
mobil ödemeleri destekliyor.
Satıcıyı araştırın
Google sağolsun, elimizi versek
hayatımızın seceresine hakim. Hal
böyle olunca, müşteri yorumları ve
bilgilendirmeler ile dolup taşıyor her
yer. Satın almadan önce satıcıyı iyice
araştırın. Yorumları okuyun, başka
kullanıcıların memnuniyetlerine bakın

MOBİL ERİŞİM NOKTANIZI
KİŞİSELLEŞTİRİN
EĞER HALKA AÇIK BİR
YERDE SATIN ALMA İŞLEMİ
YAPIYORSANIZ MOBİL ERİŞİM
NOKTANIZIN ŞİFRELİ OLMASINA
DİKKAT EDİN. HOTSPOT,
PEK ÇOK BİLİNMEYEN AĞA
BAĞLANABİLİR Kİ BU DA
ALIŞVERİŞİNİZİ RİSKE ATABİLİR.
BU NEDENLE HOTSPOT ŞİFRENİZİ
GÜÇLÜ BİR HALE GETİRİN.
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MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

vs. Zaten hiçbir sır google’da kalmaz.
Memnun olmayan yazar mutlaka.
Memnuniyet demişken…
Sadece kendinize değil başkalarına da
ışık tutmak babında mutlaka yorum
yazın. Memnun kalsanız da kalmasanız
da mutlaka bir geri bildirimde
bulunun ki sadece siz değil başkaları
da görüşlerinizden faydalansın.
Gümrüğe dikkat
Yurt dışı alışverişlerinde gümrüğü
hesaba katmayı unutmayın. Neredeyse
istediğiniz ürün kadar gümrük
vergisi ödememek için tık’lamadan
önce gümrüğü hesaplamayı
unutmayın. Dolar ve Euro’nun alıp
başını gittiği bu dönemlerde belki
de en çok dikkat edilmesi gereken
noktalardan biri olur bu detay.

- HIGHLIFE MAĞARALAR -

Sorarız size:
Bu mağaralarda
ömür geçmez mi?
azı sıcağından bir kaçış noktası olsa mesela…
üneş te ede seyirdeyken, biz tüm fera lığımız ile
keyif yudumluyor olsak mesela… aydi e sini geçelim
de sıcaktan bunalmadan, sakin sakin oturu uzur
bulabileceğimiz bir rota olsa mesela… ok mu

LOFT CAVE SEA VİEWS

nsan bu sıcaklarda nereye kaçacağını
şaşırıyor. Limontalarla kalori aldıkça
da hırs basıyor. Hal böyle olunca
iyisi mi bir yerlere kaçalım dedik.
Ancak bu kaçacağımız yer öyle bir yer
olsun ki kimsenin aklına gelmesin.
Hazırsanız ve gönlünüz de razıysa bu
sefer çıtayı yükseltiyor ve mağaralara
gidiyoruz. Bu kadar sıcaktan bunaldık
dedik, aman bu ne felaket dedik, böyle
de kavurucu sıcak olur mu dedik
tüyoları verdik. Mağaradan serini
klima Gelin bu yaz sıra dışı bir tatil
yapalım. Dünyanın en iyi mağara
otellerini/evlerini sizin için araştırdık.
nce bir memleket ha a ı alalım
A nitya C ave Hou s e, K ap adokya
Kapadokya Ortahisar’da yer alan
mağara yaklaşık 1 00 senelik.
Mağaranın içinde kişilik ve 4’er
kişilik 3 suit var. 1 ev sinema
sistemi, merkezi ısıtma sistemi,

yemek yapmak için gerekli mutfak
gereçleri her bir odada mevcut.
24 saat sağlık yardımı ve doktor
hizmeti var. adi manzaralı bir
teras, oturma alanları derken rüya
gibi bir atmosfer sizleri bekliyor.
S antorini’ s iz yaz tatili
olmaz dediler La a a e
Santorini’de Blush ve Yunan müzikleri
eşliğinde çekilen story’ler adettendir,
olmazsa yaz yarım kalır malum.
Bu sene story’lere farklı bir detay
ekleyelim diyoruz. Detay dediğimiz
de koca mağara. Efendim sebeb i
ziyaretimiz malum. Mağaramız
yaklaşık 1 00’lü yıllara dayanıyor.
Mutfak, yatak odaları, yaşam
alanlarının yanı sıra iç mekan ve dış
mekan akuzileri ile misafirlerini
bol like’ garantili fotoğraflara davet
ediyor. Gözleri yakan okyanus
manzarasından bahsetmiş miydik?
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ıkamadık unani tan dan
A z alea Hou s es C ave
Aslında bu mağaza geleneksel bir
şarap üretim evi. Sonradan lüks
bir residence’a dönüştürülmüş.
Otantik mimarisi ile dikkat çeken
mağara otelin ilginç detaylarından
biri de inci beyazı duvarları. ki
kattan oluşan mağara muhteşem
bir köy manzarasına sahip.
Kanarya daları nında tadı bir
başka Loft a e Sea ie
Gran anaria spanya’ya ait olan
Kanarya Adaları zerk Topluluğu’na
bağlı Las Palmas ilinde yer alan bir
ada. Grand anaria adası büyük
adadan oluşuyor. Guia’da yer alan bu
mağara oteli ise panoramik manzarası
ile dikkat çekiyor. Bir tarafta deniz
diğer tarafta dağ manzarası. Kocaman
bir bahçe, teras ve yüzme havuzu
da keyfinize eşlik ediyor. 2 odası

- HIGHLIFE MAĞARALAR bulunan mağarada 1 mutfak ve
1 yaşam alanı da mevcut. Duvarlar el
değmemiş “çıplak” mağara duvarı.
ibi mağara a a Santantonio
Yunanistan’dan yer alan mağara
konseptin biraz dışında. Yani
aslında yine bir mağara fakat bu
sefer farklı olarak iç tasarımı ev
gibi. Duvarlar boyalı, eşyalar ev
gibi. 2 yatak odası bulunuyor Bir
de olmazsa olmaz akuzi. Bu evde
kişiye kadar kalabilirsiniz. Bu
bakımdan avanta lı duruyor. Mağara
duvarlarını ürpertici bulanlar için
daha iyi bir alternatif olabilir.
n anın kendini
imdikleye i eldiği
bir mekan
ni ue
B eckh am C ave Home
Beckham ave’e
hoşgeldiniz. Mağara
evleri içerisinde en
dikkat çekenlerden
biri. Arkansas vadisini
tepeden bir bakış ile
güne başlıyorsunuz.
çinde 4 yatak odası,
kocaman yatakları ve
mağara duvarları ile tam
bir görsel şölen. Tam 1

ANİTYA CAVE HOUSE, KAPADOKYA

kişiye kadar kapasitesi
var. Eş, dost, aile
kalabalık bir grupsanız
Arkansas’da yer alan bu
mağara evi tam size göre.
eyaz rüya
hite
ream talya
talya’sız bir yaz olmaz
diyenlerdenseniz size
şahane bir önerimiz var.
hite Dream mağara evi,
doğal taşları ile adından
UNİQUE BECKHAM CAVE HOME
söz ettiriyor. Mağara
evi olmasına rağmen
sahile en yakın evlerden
biri. Birkaç mil ötenizde bembeyaz
kumlarla bezeli sonsuz bir sahil sizi
bekliyor. Küçük bir mutfak, bir oda
ve dinlenme alanı bulunuyor. Küçük
ve sakin olması ile balayı çiftlerinin
uğrak rotalarından diyebiliriz.

AZALEA HOUSES CAVE
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amuklara arılı armalanan
cin ten ue a de Lu a
Biraz da spanya havası almaya ne
dersiniz? Sacromonte ve Albaicin’in
tarihsel dokusu arasında kalmış
nefis bir tasarım. 2 katlı, içinde
yatak odaları, yaşam alanı, mutfak
ve teras bulunuyor. Terasta da
eşsiz bir Alhambra manzarası size
eşlik ediyor. ddialı olacak ama bu
mağara evinde ömür geçer ömür

- HIGHLIFE TEKNOLOJİ -

HER
TELEFONA
LAZIM

mobil
uygulama

SH AB AAM

Gözlerin hastası gif’lerin ustayım diyenleri buraya alalım.
Artık devir gif devri. zellikle sosyal mecralarda neredeyse her
duygumuzu gif ile anlatır olduk. Hal böyle olunca yeni duygu
durumları için insan yaratıcı gif’ler arıyor. Shabaam bu yaratıcı
gif’lerle ek sesleri bir güzel harmanlıyor ve paylaşma fırsatı
sunuyor. Diğer gif uygulamalarından farkı da bu. Denemeye değer

B ITE

Misafiriniz geliyor. Onu güzel bir yerde, nefis yemeklerle
ağırlamak istiyorsunuz ancak lezzet ve mekan endişeniz var.
şte bu noktada devreye Bite giriyor. Size sadece Türkiye ile
sınırlı değil tüm dünya genelinde bir hizmet sağlıyor. Menülere
göz atmak ve değerlendirmeleri okumak için basit ama etkili
bir uygulama. zellikle tat, kalite, mekan vb gibi açılardan
birçok farklı kişinin yorumlarını alıyorsunuz. Oy verenler ile
farklı yorumları da göz önünde bulundurarak şahane seçimler
yapabiliyorsunuz.

Y eni nesil bilm ez ; tevellütü
j eto nlu telef o n ku lübesine, 3 9
numara ayakkabıdan allice ce
telefonlarına dayanan neslin
ise gözleri sulandı bile. ünkü
bu nesildir ki er uygulamanın
kıymetini bilir, i tiyacı olsun
olmasın sadece bulunsun
diye bile a indirir.

C ALM

Biraz sakinleşmeye
ne dersiniz?
alm için “doğa
seslerinin harmanı”
diyebiliriz.
ygulamanın
içinde kaygı
azaltma, stres
yönetimi ve daha
iyi bir uyku için
önemli detaylar var.
ygulamaya girip
tercihinizi yapıyor
ve ruhunuzu
teknolo iye emanet
ediyorsunuz.

Evet, bu sayfamızdaki konumuz app’ler.
Belki birkaçını biliyorsunuz belki de ilk defa
rastlıyorsunuz. Biz de size “bulunsun” diye birkaç
app önerisinde bulunalım dedik.
Eyvah Tevellüt çıktı…
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- HIGHLIFE TEKNOLOJİ -

VHS CAMCORDER

Madem yukarıda yeterince “tevellüt” kelimesini geçirdik o halde sıradaki
app’imiz nostalji sevenlere gelsin. VHS Camcorder ile cep telefonunuzla
eski usül VHS kalitesinde videolar çekebilirsiniz. Tam bir nostalji değil mi?

SCANNER PRO

Oldukça hızlı ve kullanışlı bir
uygulama. Belgeler, dokümanlar
derken başınız bir hayli kalabalıksa
bu uygulama size pratik bir çözüm
öneriyor. Scanner pro bir belge
tarama uygulaması. Dokümanlarınızı
hızlı ve sorunsuz bir şekilde tarıyor
ve devamında bulut hesabınızda
saklamanıza imkan sağlıyor.

QUALITYTIME

Android için her telefona lazım
bir uygulama. Bu uygulama
sayesinde günlük telefon sürenizi
ayarlayabilir, fazladan zaman
kaybını önleyebilirsiniz. Beyin ve
ruh sağlığınız açısından da oldukça
faydalı bir uygulama diyebiliriz.

WEDO

Eğer eski usül ajanda
tutanlardansanız ona
bir şey diyemeyiz. Ancak
diyorsanız ki artık ben
de her şeyimi online
yürüteceğim o halde bu
uygulama
tam size
göre.
WeDo
ideal bir
“yapılacaklar listesi”.
WeDo bilgisayar, tablet
telefona eş zamanlı
olarak çalışabiliyor.
iPhone, iPad ve Android
için kullanılabilir ve
tamamen ücretsiz.
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- HIGHLIFE KOKTEYL BARLARI -

İS AN

N EN İ İ

kokteyl

barları
M adem yaz g eliyo r, m adem dam aklar
aromatik lezzetlere da a da bir açılıyor
o h alde devir ko kteyl bar devri diyo ru z .

Alkollü, alkolsüz sizin tercihinize
kalmış. Eğer siz de yaz gelince
sıradan içeceklerle tatmin olmayıp
tropikal tatlara yelken açıyorsanız
bu önerilerimiz tam size göre.
stanbul’un gelmiş geçmiş en iyi
kokteyl barlarını sizin için araştırdık.

bir atmosfere sahip. Moretenders’ı
diğerlerinden ayıran en önemli
özelliklerden biri Akın Kayışoğlu’nun
imzası. Türkiye’de bir ilk niteliğinde.
Yenilebilir süslemelerle kokteyllere
farklı bir lezzet katıyor ve bu
süslemeler kişiye özel şekilleniyor. Yani
kokteylinizin nasıl bir sunumla servis
edilmesine siz karar veriyorsunuz.

müziktir değil mi? Efendi, adı gibi
efendi bir mekan bu anlamda. Müzik
yalnızca kokteylinize eşlik ediyor, öyle
bir cümbür cemaatlik durum yok yani.
Efendi Adres: Teşvikiye, Hacı Emin Efendi
Sk. No:28, 34365 Şişli/İstanbul

M

Moretenders’ Cocktail Crib Adres: Asmalımescit
Mah. Müeyyet Sok. No:5, 34430 Beyoğlu/İstanbul

oretenders C ocktail
rib eyoğlu
Eski adıyla
ocktails More.
stanbul kokteyl kültürünü
hareketlendiren bir mekan olarak
aramızda. Asmalımescit’de yer
alıyor. Yeşilin baskın olduğu içaçıcı

fendi işli
Efendi, Topağacı’nın göbeğinde yer
alıyor. Mekanın dekorasyonu minik
masalar, ahşap detaylar ve naif
ışıklandırmalarla bezeli. Barların en
sıkıntılı yanlarından biri aşırı dozda
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F inn, K arakö y
Time Out 1 . Yeme çme dülleri’nde
“En yi Kokteyl” ödülüyle stanbul
yeme içme mekanları arasında iddialı
bir yere sahip. Karaköy’ün gözde
mekanlarından. Sadece bar olarak
değil, yaratıcı orkshop’larıyla da
adından söz ettiriyor. Barın arkasına
geçip, belirlenen günlerde kendi

- HIGHLIFE KOKTEYL BARLARI kokteylinizi kendiniz yapabiliyorsunuz.
Aynı zamanda D performansları
da kokteyl keyfinize eşlik ediyor.
zel Satsuma sosu, mutlaka
denemeniz gerekenlerden…

tınılarla ilerlerken lezzetli kokteyl
menüsü de sizi sıradışı lezzetleri
yudumlamaya davet ediyor.
Lucca Adres: Bebek Mh., Cevdet Paşa
Cd. 51/A, 34342 Bebek/İstanbul

Süleymaniye Mah., Necatibey Cd.
No:8, 34425 Beyoğlu/İstanbul

G eyik C of f ee R oas tery
& C octail B ar
Kahve ve kokteylin çılgın uyumu
Geyik’te bir araya geliyor. Doğaçlama
bir kokteyl menüsüne sahip. “Bi’Geyik’e
bekleriz” mottosuyla yola çıkan
mekan gündüzleri kahve servisine
ağırlık verirken akşamları şahane
bir kokteyl bara dönüşüyor. Ahşap
detayları ve modern dekorasyonu
ile ev ortamında “geyik” yapma
fırsatı yaratıyor desek yeridir.

Salon uma ukurcuma
Hazır azz/Funk ezgilerinden
bahsetmişken yolunuz ukurcuma’ya
düşerse mutlaka uğramanız gereken
mekanlardan biri ile devam edelim.
Salon uma, akşamları keyifli
bir azz bara dönüşüyor. Eşsiz
lezzetlerle harmanlanan kokteyl
menüsü de damağınızda uzun
süre unutulmayacak tatlardan…
Firuzağa Mh., Çukur Cuma Cd. 53/A,
34425 Beyoğlu/İstanbul

Emirgan Mahallesi, Sakıp Sabancı Cd.
14/A, 34647 Sarıyer/İstanbul
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NSTAG AM
AFLA

Lucca ebek
düllü kokteyllerden mi bahsetmeli,
lezzetli yemeklerden mi yoksa kaliteli
müzikten mi? Bebek deyince ilk akla
gelen yerlerden biri Lucca. azz, Funk
ve House müziği kulağınızda naif

La oom mir an
Bir tatlı huzuru Kalamış yerine
Emirgan’dan alıyoruz bu sefer.
Belirli bir saatten sonra kahvaltı
konseptinden lounge kıvamına
yumuşak bir geçiş yapan bir mekan.
Adaçayı ve ıhlamur aromalı signature
kokteyli “La Boom” favorilerden.

FOTO

Cihangir Mahallesi, Akarsu Ykş.
No:22, 34425 Beyoğlu/İstanbul

- HIGHLIFE SEYAHAT -

BAHAR ÇOŞKUSUNU
İKİYE KATLAMA ZAMANI

ru a nın küçük tatlı şe irlerini, sınırlarının kolay
geçilişini, bir trene atlayı başka bir ülkeye, şe re
gidebilirim ra atlığını siz de se iyor musunuz
zaman ba ar coşkusunu yaşamak için bir taşla iki
kuş, tek ziyaret iki şe ir önerilerimize kulak erin.
anan emiray

gezgorkesfet
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- HIGHLIFE SEYAHAT rük el e itmişken ru e
L K
Avrupa Birliği’nin kalbi, gösterişli
başkent Brüksel’de çocukların en
çok ilgisini çekecek yerlerden biri
Atomium. Sizin de çocuğunuz
oğlum Tan gibi sayılara meraklıysa
söyleyeyim, 100 metre yükseklikteki
bu dev bir atom tanesi, bir atomun
1 milyar kat büyük hali. Yapının üst
katındaki restorandan baktığınızda
şehir manzarasıyla birlikte göreceğiniz
mini anıtları ziyaret etmek içinse
Mini Europe’a girmelisiniz. Londra
Köprüsü’nden Eyfel Kulesi’ne,
Avrupa’nın ikonik yapılarının
minyatürleriyle harika fotoğraf
kareleri yakalayabilirsiniz. Burada
bulunan Atomium Sanat ve Tasarım
Müzesi’ni ziyaret etmek de iyi fikir.
ehir merkezi Grand Place’da çiçek
pazarını görüp işeyen çocuk heykeli
Mannekin Pis’e baktıktan sonra
ülkenin uzmanlık alanlarından
affle ya da patates kızartması
yemek için bir molası verebilirsiniz.
Madem bir taşla iki kuş dedik, öyleyse
kahvaltı ettikten sonra trene atlayın
ve yaklaşık bir saatte dünya güzeli
ortaçağ kenti Bruges’e ışınlanın.
Dantel satan dükkanların ve taze
çikolata kokusunun hakim olduğu
sokakları yürüyerek keşfetmelisiniz.
Baharla birlikte binaları sarmalamaya
başlayacak sarmaşıkları, dar
kanallarını keşfetmek için bir
tekne turu yapmalısınız. El yapımı
artizan oyuncaklara göz atmak için
Kathe ohlfahrt’ın mağazasına
uğrayabilirsiniz. Ener isi yüksek
aileler Belfry Kulesi’nin 3 basamağı
tırmanmaya hazır olmalı. ikolata
Müzesi’ne ise dükkan dükkan
tadarak gezdiğiniz çikolatanın nasıl
yapıldığına dair bilgi birikiminizi
arttırmak için uğrayabilirsiniz.

Kilometrekare başına düşen tarihi eser
sayısının en fazla olan şehirdesiniz.
Floransa’da tüm eserleri birkaç günde
görmek elbette mümkün değil ama
bir şehri yukarıdan görmek benim
çocuklarımın en sevdiği şeylerden biri.
Floransa’nın kalbindeki Duomo’nun
içini gördükten sonra sadece 4 3
basamakla çıkılan terasından şehrin
etkileyici manzarasına bakın. Ne de
olsa menüde pizza ve makarna olunca
tüm basamaklar hızla çıkılabilir.
Arno Nehri’nin karşısında bulunan
Pitti Sarayı’nı ziyaret ettikten
sonra ise hemen arkasındaki Boboli
Bahçeleri’nde güzel bir yürüyüşle
mini bir piknik baharın gelişini

loran a ya itmişken i a
L
Ailece önesansın doğduğu yere
hareket etme zamanı. entro Storico
sokaklarını arşınlamaya başlarken
bu bilgiyi çocuğunuza verebilirsiniz
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kutlamak için güzel bir öneri.
Ponte ecchio üzerinden geçip
dükkanlara bakınmalı. Palazzo
ecchio’da ailelere için hazırlanmış
gizli pasa lar turunu yapabilir, Galileo
Müzesi’nde deneyimsel bir yolculuğa
çıkabilir, Palazzo Strozzi’nin güncel
sergilerini görebilirsiniz. Floransa’ya
gelmeden Nin a Kaplumbağaların
isimlerini kimlerden aldıklarını
anlatmalı. Böylece Accademia
Gallery’e gelince çocuğunuzu David
ve yaratıcısı Michelangelo’yla
daha doğru tanıştırabilirsiniz.
Floransa’ya gelmişken günü birlik
turunuzla Pisa’ya yol alın. yi
fotoğraf için Piazza Dei Miracoli’deki
kalabalığın azalmasını beklemeyin
kendinize bir köşe bulun. Pisa
Kulesi’nin eğikliğini düzeltmek
klişe de olsa miniklerin hoşuna
gider. Ancak Pisa Kulesi’nin üstüne
çıkmak için en az yaşında olmak
gerekiyor, aklınızda olsun.
Kulenin yanı başındaki Pisa Katedrali
ve aftizhanesi, amposanto
Monumentale diğer ziyaret
edebileceğiniz yerler. Palazzo dei
avalieri’ye de bir göz atın. Bu
sarayın olduğu meydan övalyeler
Meydanı olarak bilinse de günümüzde
üniversiteye ev sahipliği yapıyor. Bu
ziyaretlerin ardından Migliarino
San ossore Massaciuccoli çimenler
üzerinde afiyetle dondurmanızı
yemek için duraklayabileceğiniz yer.

- HIGHLIFE SEYAHAT yola çıkın Monaco’ya gidiyorsunuz.
Prensi prensesi olan bir ülke,
yüzölçümüyle dünyanın en küçük
ikinci ülkesi. 3 dakikalık yolculukla
ulaşacağınız Monte arlo, ailece
güzel vakit geçirmek için müzeler ve
parklara sahip. Kaptan ousteau’nun
müzesi olarak da bilinen Okyanus
Bilimleri Müzesi oldukça renkli.
Egzotik Bahçe olarak geçen park
ise sıradan bir yer değil. Binlerce
ilginç görünümlü kaktüsü görmek
miniklerin de büyüklerin de ilgisini
çekebilir. Yerin 0 metre altında
bulunan Gözlemevi Mağarası ve
Prehistorik Antropolo i Müzesi de yine
ziyaret edebileceğiniz yerlerden. Tan

ice e itmişken Monte
arlo
S M
Fransız ivierası’nın kalbinde bir
taşla iki kuşa devam. ık bulvarları,
bozulmamış tarihi dokusuyla Nice’le
gezinize başlayın. Sahil şeridi
Promenade Des Anglais’den mini
bir trenle şehri keşfetmek çocuğunuz
için de gayet keyifli olabilir. Eski
şehir turunuza Musee De La
uriosite’yi eklediğinizde merak
uyandırıcı şeyler bulabilirsiniz.
Sanattan hoşlanan aileler için Matisse
müzesi güzel bir seçenek. kinci
bir sanatsal alternatif ise lusal
Müze’deki hagall koleksiyonunu
görmek. ieu Nice’de çiçek ve antika
pazarlarında mutlaka dolanmalısınız.
Sabah kiralayacağınız arabayla, sadece
şehir değil ülke de değiştirmek üzere
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- HIGHLIFE SEYAHAT şehir içinden geçen Grand Pri ’si ile
ünlü Monte arlo’da asino önünde
sıralanmış spor arabalara bakmaktan
bile kendini alamamıştı, belki sizin
ailenizin hem küçük hem de büyük
erkekleri de buna çarpılabilir.
L ubl ana ya elmişken led
SL
E derhaları selamlamaya ne dersiniz?
L ubl ana’nın kalbindeki Zma ski
Most köprüsünde e derhalar ailece
sizi bekliyorlar. Fünikülerle Lubyana
Kalesi’ne tırmanın, ufaklık bırakın
burada maskot e derhayla birlikte
bir poz versin. “ ç Kardeş Köprüsü”
Tromostov e’den geçin, güzel bir
kanal turu yapın. Sahip olduğu göleti
ve malikanesiyle Tivoli parkı bahar
esintisinin tadını çıkarabileceğiniz
yer. Hemen yamacındaki Slovenya
lusal Müzesi ve Modern Sanatlar
Müzesi keyifli olabilir. Gelmişken
bir gününüzü de sadece 4 dakikada
ulaşacağınız Bled’e ayırın.
Slovenya denildiğinde ilk akla gelen
yer olan Bled Gölü üzerindeki minik
adacık ziyaret etmek isteyeceğiniz
yer. Kıyıdan tekneye atlayın ve Gotik

kiliseye ulaşmak için sadece 99
basamak tırmanın. Adadan dönüşte
Bled Kalesi’ne çıkabilirsiniz. Tatlıyla
çok arası olmayan oğlumun bile
bayıldığı milföylü kremalı tatlı Kremna
ezina’dan bir tane alıp ailece paylaşın.
Lozan a elmişken Montr
S
Bahar geliyorsa Heidi gibi dağlarda
yeşil tepelerin üstünde yuvarlanmak
fena mı olur? O halde istikamet sviçre.
Yamaçlarda, çimenlerde otlayan
ineklere selam vererek ister tren ister
bir araba yolculuğuyla ülkenin küçük
iki kentini ziyaret etmeye hazırlanın.
Lozan, ortaçağ kaleleri, müzeleri
ve eğlence parklarıyla ailece
seveceğiniz zarif bir şehir. enevre
Gölü’nün kenarında tüm ihtişamıyla
göreceğiniz Beau ivage Palace,
Lozan Barış Antlaşması’nın da
imzalandığı yer. Parc de Milan’da
ise baharın keyfine varabilirsiniz.
Bir başka göl olan Sauvebelin’in
kenarındaki oyun alanında ahşap
kuleye tırmanabilir, şehrin enfes
manzarasını görebilirsiniz. Signal de
Bougy’de mini bir hayvanat bahçesiyle
birlikte macera parkı ve golf sahası
var aklınızda olsun. Peynir cenneti
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bu ülkede Gruyere’e giderek peynirin
nasıl yapıldığı görmek isteyebilirsiniz.
Montreu ise bir taşla iki kuş derken
yol almanız gereken yer. lkenin en
ünlü kalesi hateau hillon, enevre
Gölü’nün kendi küçük kayalık adasında
bulunuyor. Yine göl kenarındaki
uai Perdonnet’te yemek müzesi
Alimentarium’u ziyaret edebilir,
ailece yemeğin nasıl sofraya geldiğini
öğrenir ve 3 boyutlu filmle bilgileri
pekiştirebilirsiniz. sviçre Oyun Müzesi
ise ziyaretçilerin eğlenerek oynaması
için dünyanın dört bir yanından
oyunlar sunuyor.Göl kıyısında
yürümek yerine bisiklet kullanmak da
güzel bir fikir. apeur Parc’ta bizim
Miniatürk’e benziyor. sviçre’deki en
ünlü yapılarını isterseniz minyatür
bir trenle gezerek görebilirsiniz.
sviçre denilince akla ilk gelen
şeylerden biri çikolata elbette.
harlie’nin değil ama Nestle’nin
ikolata Fabrikası Broc’ta. Ziyaret
etmek için bahar sonunda seferlerine
başlayan ikolata Treni’ne binebilir
ya da arabanızla ulaşabilirsiniz.
Doyasıya çikolata, baharla açan çiçekli
parklarda özgürce koşmak, anne ve
babayla kesintisiz eğlenceli zaman…
Bir çocuk daha fazla ne ister ki?
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CANINI SEVSİN
an malın yongası, mala geleceğine cana gelsin b. gibi
içinde bolca sağlık olsun barındıran cümleler kurabiliriz.
Kurarız tabi, işin temelinde akıl e ru sağlığımız ar.
VITA E

- 82 -

N İ SA N -M AY I S-H A Z İ R AN 2 0 1 9

- HIGHLIFE KARİYER “Pazartesi olsa da işe gitsem”’cilerden
değilseniz, umartesi ve Pazar’ın
neden totalde 2 saat sürdüğünü
anlamıyorsanız ve dahası işe gitmek
zulmün 2019 versiyonuysa o halde
bu yazıya göz kabartmanızda
yarar var. şini sevmeyerek yapan
insanların vücudunda oluşan garip
belirtileri sizin için araştırdık.
Yani iş deyip geçmeyin, sağlığımız
ile doğrudan bağlantılı
ücudunuz, bu işin size zarar
verdiğini bangır bangır bağırıyor
aslında, işte “o” sinyaller…
U yku s u z h er gece
yorgu n olu r ö les iye
Siz deyin beşik salladınız, biz
diyelim koyunları saydınız.
Sonuç değişmez. Bu stres ve
“ertesi gün iş var mutsuzluğu”
öyle bir sirayet eder ki bünyeye
başlarsınız koyunları saymaya.
Bunun ana nedeni beyninizin
kurmaktan uykuya geçememesi
olabilir. Ertesi gün yapılacak
işleri düşünmek beyni uyutmaz
ve beyin uyumayınca vücudun da
buna adaptesi imkansız olur. Yeni
“yarın yapılacak işler” bugünden
uykunuzu kaçırmaya yetecek güçte
olabilir. Bu birkaç gece oluyorsa
sorun yok ancak uykusuzluğunuz
düzenli olarak düzensizleşmeye
başladıysa bu iş zehirlenmesi
yaşadığınızın bir göstergesi olabilir.
ğrı hücreleri aktif alışıyor
Baş ağrısı desek? Kasların gerilmesi,
stres seviyesinin yükselmesi
otomatikman baş ağrısını
doğurabiliyor. alışma alanınızı bir
“tehlike noktası” olarak görüyorsanız,
kaslarınız otomatikman geriliyor.
Bu iddianın sahibi American
Psychological Association’da
yapılan araştırmalar. Kronik omuz,
boyun ve baş ağrısı, migren ve
tansiyon gibi sağlık sorunlarını da
doğrudan tetikleyebiliyor. Stres,
psikolo ik bir belirti yaratıyor ve
bu da sanki bir yeriniz ağrıyormuş
gibi hissetmeniz neden olabiliyor.

Ka larla de am edelim…
ş zehirlenmelerinde, masanızda
sanki bir kaplanla savaşmışsınız
gibi yorgunluk hissedebilirsiniz.
Beyninizdeki kan akışı adrenalin
ve stres hormonunu tetikleyebilir.
Patronunuzu ya da çalışma
arkadaşlarınızı sevmiyorsanız beynin
yolladığı sinyaller vücudunuza
“imdat” etkisi yaratabilir ki bu
da yukarıda saydıklarımızın
tetiklenmesine neden olur.
Mental ağlığınız k tüye ider
Buna kuruntu da diyebiliriz aslında.
Patronunuzun sizi sürekli işten
çıkaracağı endişesi, her yaptığınız işe
bir kulp bulacağı telaşı, hiçbir şeyi
beğenmeyişi ve sizin kendinizi sürekli
ispatlamak zorunda hissetmeniz
beraberinde ruh sağlığınız da
olumsuz etkileyecektir. Sıklıkla
hastalanmanı da bonus. Sinirler
laçka olunca soğuktan etkilenmek
ve üzerine sık sık hastalanmak
da bu işin bir uzantısı olabilir.
er zaman yor un olur unuz
Derinlerde bir sızı mı desek, canınız
bir şey yapmak istemez mi desek
bilemiyoruz. Bildiğimiz şu ki kendinizi
kronik bir yorgunluğun pençesinde
hissedebilirsiniz. Hafta sonu bile
cazip gelmiyorsa, eve gittiğiniz gibi
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yastığınıza sarılıyorsanız ve dahası
uykunuz olmamanıza rağmen
vücudunuz kendiliğinden uykuya
geçiyormuş havası yaratıyorsa bunlar
da iş zehirlenmesinin sebebi olabilir.
azar ğleden onra
elen karın ağrıları
Kulağa ilginç gelse de elalem
araştırmış, bulmuş. Karın ağrısı, mide
bulantısı stresten kaynaklanabilir.
züldüğümüz zaman karnımızın
zaman zaman ağrıması da bunun
bir kanıtı olabilir. zellikle Pazar
akşamları mideye giren kramplar,
sebepsiz ağrılar iş zehirlenmesinin
başka bir alarmı olabilir.
eki bunu na ıl aşacak ınız
Bu kadar gam, keder yeter. Yazımızın
finalini iş zehirlenmesinin panzehiri
ile yapalım. O da nedir? “Ara vermek”.
şten bunaldığınız an kendinize
minik aralar verin, gidin 10 dakika
kahve alın ya da binanın önüne
çıkıp bir soluklanın. O vereceğiniz
kısa süreli nefes alma boşluğu size
motivasyon olarak geri dönecektir.
Bu arada kimseyi değiştirmeye falan
da kalkmayın o daha yorucu olur. Ne
patron değişir ne uyuz olduğunuz
çalışma arkadaşlarınız. nsanları
olduğu gibi kabul etmek ve ona göre
davranmak sanırız en iyisi olacaktır.
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Beyninizi de
Fitleştirin!!!
er sayıda size çok çeşitli
egzersiz e beslenme tüyoları
eren itae, bu ay da beynimizi
fitleştirmenin yollarını
araştırdı. Kısa bir internet
taraması sonucunda, yurt
dışında uygulanan çeşitli
sistemlerin artık ürkiye de
de kullanıldığını gördük. it
eyin ismiyle karşımıza çıkan
sistem gerçekten ilgi çekici,
eğlenceli e işe yarayan
metotları içinde barındırıyor.
Spor eğitmeni, Gökhan Erabay,
Ertuğrul A. zbay ve Mahmut
Talha Sağlıklı’nın Amerika’dan,
Almanya’dan, Belçika’dan aldıkları
eğitimleri kendilerine özgü bir
sisteme dönüştürmeleri sonucunda
ortaya çıkan Fit Beyin ekibi, bilimsel
temellere dayalı olan eğlence
boyutu yüksek, sistematik ilerleyen
bu egzersizlerin her kesimden
bireylerin başarısını ve yaşam
kalitesini arttırarak egzersiz yolu ile
beyin gelişimini destekleyip günlük
hayattaki kişisel performanslarına
olumlu katkılar sağlayarak
başarıyı arttırmayı hedefliyor.
F it B eyin
Fit Beyin, zihinsel ve fiziksel
verimi arttıran yenilikçi bir beyin
egzersiz sistemi programıdır.
Yapılan egzersizler beynin daha az
kullanılan bölümlerindeki sinirsel
ağları canlandırır, yeni sinaptik
bağlantıların oluşumuna katkı sağlar
ve nöronal öğrenme sürecini destekler.
ok özel egzersizler, renkler, sesli

komutlar, toplar ve
aynı anda birden fazla
kasınızı kullanacağınız
çalışmalarla beyninizin daha
etkin çalışmasını sağlıyor.
zer izlerin amacı beynimizin
elişme ini ağlamak
Egzersizlerle karşı karşıya
kalındığında ilk seferde çok
zorlayabiliyor. Dikkat, algı,
konsantrasyon, doğru karar verme
hızı gibi özel hususları geliştirmekle
beraber aynı zamanda sizin günlük
hayattaki kalitenizi de artırıyor. Fit
Beyin egzersizleri kolay gibi görünüyor
ama beynin alışık olmadığı komutları
içerdiğinden ilk anda şaşırtıyor.
Bisiklete binmek, araba kullanmak gibi
ilk anda zor, alışınca kolay egzersizler
ama Fit Beyin antrenmanlarında
birbirlerini tekrar eden hareketlerin
olmaması ve her seferinde
yeni hareket kombinasyonları
uygulanması eğitimi daha ener ik
ve eğlenceli bir hale getiriyor.
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BEYNİMİZDE NÖRONLAR VAR VE BİLGİ
ORADA DEPOLANIYOR. NÖRONLAR
ARASINDAKİ SİNAPTİK BAĞLANTILAR
İSE, YENİ BİR ŞEYİ ÖĞRENDİĞİNİZDE
BEYNİNİZDE OLUŞUYOR VE
NÖRONLAR ARASINDAKİ BİLGİ
ALIŞVERİŞİNİ SAĞLIYOR.

aha hızlı düşünmenizi ağlıyor
Beynimiz vücudumuzun 2’si
kadar yer kapladığı halde aldığımız
oksi enin 20’sini tüketiyor. Yani
öğrenme konusunda çok etkin.
Aldığı oksi eni bilgileri oluştururken
beyinde yeni sinaptik bağlantılar
oluşturmak için kullanıyor. Bu da
bir nevi kalori yakımı demek.
Fit Beyin ekibi, şuanda Alman
milli takımı ve Avrupa’da ünlü
bazı kulüplerin kullandığı sistemi
sporculara ve futbolculara eğitimler
düzenleyerek aktarıyor.
Sporculara faydası rneğin futbol
izlerken “sağ taraf boş görmüyor mu
bu adam niye topu oraya atmıyor”
dediğimiz zamanlar olur. şte bu
egzersizler, orada futbolcunun daha
hızlı ve aynı anda bütün olasılıkları

- HIGHLIFE SPOR düşünebilmesini ve en hızlı, en doğru
kararı uygulamasını sağlıyor.
Bilimsel bir çalışma yaptıkları
bir futbol kulübü var yaptıkları
araştırmada egzersizleri uygulayan
çocukların reaksiyonlarında
20’e varan bir artış görülmüş
oysa egzersizleri yapmayan
kontrol grubunda artış sadece
olarak kalmış.
ÖRNEK: Bazen mail yazarken biri
size bir şey sorar ya da telefon çalar,
dönüp bakarsınız, cevap verirsiniz.
Yazı yazma işlemine tekrar geri
döndüğünüzde “ya ben ne yazıyordum”
gibi dikkatiniz dağılıyor olabilir. şte
bu noktada bir önce yaptığınız işe
geri dönme sürenizi hızlandıracak
egzersizleri barındıran bir sistem.
Amaç, beynimizin daha az
kullandığımız kısımlarını
kullanmak uyarmak .
Neden? Bizler her gün aynı yoldan

Fit
beyin
çalışmalarının
genel etkileri

geçerek, aynı iş yerine gelerek
ve benzer işleri tekrar ederek
beynimizin potansiyelini
ZİHİNSEL VE FİZİKSEL
azaltıyoruz. Beynimizin daha
PERFORMANSTA GELİŞİM
sağlıklı gelişimi için kas gibi
KONSANTRASYONDA VE DİKKATTE ARTIŞ
çalıştırılması, her gün yeni
HAFIZA VE ÖĞRENME YETENEĞİNDE ARTIŞ
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İŞ YAPABİLME YETENEĞİ
bir bilgi, beceri öğrenmemize
EL-GÖZ KOORDİNASYONU BECERİSİ
bağlı. Hiçbir şey öğrenmeden
GÖRME ALANININ GENİŞLEMESİNDE ARTIŞ
geçirdiğiniz bir gün büyük
TEMBEL GÖZ VE GÖRSEL ALGI
bir israf. Fit Beyin sistemi bu
GELİŞİMİNDE YÜKSEK ARTIŞLAR
işe böyle bakıyor. Mesela evine
ALZHEİMER GİBİ HASTALIKLARA
DİRENÇ GELİŞTİRİR
giderken başka bir yol kullan, diş
BEYNİNİZİ
FORMDA TUTAR
fırçalarken her zaman kullandığın
elini değil diğer elini kullan. Fit
beyin egzersizleri ile hem kaslar
hem de beyin aynı anda çalışıyor.
iki nöron arasındaki geçiş hızlı
Ayrıca bu sistemde egzersizler
bir şekilde sağlanabiliyor.
fitness hareketlerinin arasına adapte
şte bu sinapsların etrafında
edilebildiğinden, kaslar da çalışıyor.
miyelin kılıfı denilen siz bir şeyi
Yapamadığımız bir şeyi her
öğrendikçe o kılıf kalınlaşmaya ve
tekrarladığımızda sinaptik bağlarımız
bilgi sağlamlaşmaya başlıyor.
güçleniyor. Kuvvetlendikten sonra
bilgiyi hatırlamak istediğimde bu

HAREKETE GEÇ!

BU EĞİTİMDE NELER YAPIYORLAR DİYE DÜŞÜNÜYORSANIZ İŞTE SİZE EĞİTMENLERİN YENİ
BAŞLAYANLAR İÇİN GELİŞTİRDİĞİ BAZI EGZERSİZLER. EGZERSİZLERE BAŞLAMADAN ÖNCE EN
ÖNEMLİ UNSURUN YAPMAYA ÇALIŞMAK VE DENEMEK OLDUĞUNU BELİRTMELİYİZ. YAPMIŞ OLUNCA
ZATEN BEYNİMİZDE İLGİLİ SİNAPTİK BAĞLANTILARI OLUŞTURMUŞ OLUYORUZ YANİ HAREKETLER
OTOMATİKLEŞİYOR. EĞLENDİĞİNİZİ VE VÜCUDUNUZLA BULMACA ÇÖZDÜĞÜNÜZÜ DÜŞÜNÜN.

1

DEĞİŞMEYEN
TOP EGZERSİZİ
Çalışmaya iki elimize eşit
ağırlıkta toplar alarak
başlıyoruz (daha sonra farklı
ağırlıklı toplarla da deneyebilirsiniz). Alışmak için kısa
bir süre topları paralel bir
şekilde yukarı atıp tutuyoruz
(toplar yukarı attığımızda
çene hizamızı geçmesin).
Daha sonra ellerimizi çapraz
yapıp yukarı atıp tutuyoruz.
Şimdi tek tek yaptığımız bu
iki hareketi birleştireceğiz
ve akışı bozulmadan
sırasıyla yapmaya
çalışacağız.
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2

RAKET İLE TÜL
EGZERSİZİ
Görevler kolaydan zora doğru verileceğinden önce hareketleri teker teker uyguluyoruz. Önce
sağ elinize bir raket alarak üzerinde topu düzenli sektirebilene kadar kısa bir süre devam edin.
Daha sonra sol elinize tül alarak başınızın üzerinde daire çizin. Şimdi iki hareketi birleştirerek
sağ elinizde raket ile topu sektirirken, sol elinizdeki tül ile başınızın üzerinde daire çizin. Hareketi yaparken iki hareketinde hareket akışının bozulmamasını sağlayın. Diğer aşamalarında ise;
tül ile yanınızda, önünüzde çeşitli geometrik şekiller çizin ve raket ile topu sektirmeyi unutmayın! Aynı hareketleri sol elinize raket alıp, sağ elinize tül alarak da yapın, böylelikle beyninizin
farklı kısımlarını da aktive edip çalıştırmış olacaksınız.

3

RAKET İLE
PASLAŞMA EGZERSİZİ
Egzersizi yapmamız için bir
partnere, iki rakete ve üç tane
topa ihtiyacımız var. Partnerler, bir birlerine 3mt. uzaklıkta
dururlar ve önce bireysel
olarak rakette top sektirirler.
Daha sonra her iki kişide sağ
elindeki rakette top sektirirken, sol elinde üçüncü top
bulunan partner, top sektirme
akışı bozulmadan, sol elindeki
topu karşıya atar. Tutacak
olan partner de raketindeki
topun akışı bozulmadan, sol

4

BOSU ÜZERİNDE
MAKSİMUM
PERFORMANS
En ileri düzey hareketlerdendir. Aynı anda hem
tek ayak bosu topu üzerinde dengede durup, bir
elimizde raketle top sektirirken, diğer elimizdeki
cimnastik topunu yere atıp tutuyoruz ve aynı
zamanda dominant olan gözümüzü kapatarak
tembel gözümüzü de aktif olarak çalıştırmış
oluyoruz. Böylelikle beynimizin bir çok
bölümünü aynı anda devreye girerek maksimum performans artışı sağlanmış oluyor.
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eliyle topu yakalar ve daha
sonra karşıya atar. Burada
önemli olan nokta raketlerde
topun atarken ve tutarken
durmamasını sağlamak ve
diğer topu karşıya düzgün atıp
tutabilmektir. Daha sonra
raket tutulan el ve karşıya top
atılan el değiştirilir.kısımlarını
da aktive edip çalıştırmış
olacaksınız.
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5

Eşler karşılıklı 3 mt. mesafede
durur. Oyunda sadece bir top vardır
ve topu karşılıklı birbirlerine
bombeli bir şekilde atarlar (kolay
tutulabilmesi için). Fakat topu atan
kişi, yakalayacak olan kişinin tutacağı eli ve öne adım atacağın ayağını
belirleyecek bazı komutlar söyler.
Daha sonra diğer taraf karşıya topu
atarken çeşitli komutlar söyler. Bu
egzersizdeki en önemli nokta yakalayan kişinin hareketi yaptığını fark
ettiği an hemen doğru hareketle
(pozisyonla) değiştirmesidir.
Örneğin; atan kişi ‘’sağ ya da sol’’
der, tutan kişi verilen komuttaki eliyle (pençe tutuşu yapar) tutar ve
aynı ayağı ile öne bir adım atar.

UYGUN ADIM
EGZERSİZİ

6

ÇOKLU TOP UYGUN
ADIM EGZERSİZİ
VARYASYON

Karşıya birden fazla renkte top atılır.
Atan kişi yakalanacak topun rengini
söylerken (topları atarken) ayrıca
topu hangi elle yakalayacağı ve hangi
adımını atacağının komutunu da verir.
Örneğin; topları atarken, kırmızı, G
(sessiz harf, sol elle tutup, sağ ayak
öne, aynı harfle başlayan kelime söyler). ayağı ile öne bir adım atar.

7

Bu egzersizi çok çeşitli varyasyonlar ile
uygulayabilirsiniz fakat biz burada şimdilik bir varyasyonunu anlatacağız. Ekip
halinde yarışmasını yapabileceğiniz bir
alternatif olan Toplama-çıkarma
varyasyonunda; önce hangi sayının hangi
rengi temsil ettiği gösterilir. İki ekip
karşılıklı 3 mt. ara ile dururlar. Hiç bir
komut vermeden birbirlerine catch ball’u
atarlar. Yakalayan kişi eş zamanlı olarak
iki eliyle de yakalamayı gerçekleştirir. Sağ
eli ile tuttuğu artı puan, sol eliyle tuttuğu
eksi puan olarak hesaplanır. Amaç en yüksek puanlı sayıyı sağ el ile yakalayıp, sol el
ile sıfır puanını yakalayarak, hedeflenen
sayıya en kısa atışta ulaşmaktır.

CATCH BALL
YAKALAMA
EGZERSİZİ
VITA E

- 87 -

N İ SA N -M AY I S-H A Z İ R AN 2 0 1 9

- HIGHLIFE SEYAHAT -

AKT İ
R
A
L
A
R
E
M AC
Kanocular için

GÜNEY CAROLINA ADALARI

tel ya da s or salonunda kısa sürede egzersiz
ya mak mı Size yürüyerek, bisikletle eya botla
büyüleyici yerleri keşfetmenize olanak sunan,
tur otobüslerinin gitmediği e diğer maceracı
gezginlerle tanışacağınız eğlenceli fitness
tatilleri arken iç gerek yok. u beş aktif gezi
tüm bu eyecanları mümkün kılıyor üstelik e e
da a mutlu, ra atlamış e fit döneceksiniz.

VITA E

- 88 -

N İ SA N -M AY I S-H A Z İ R AN 2 0 1 9

E Maceraları’nın dört günlük
arolina Sahilleri Denizde Kano
gezisinde bozulmamış sahil şeridini,
el değmemiş kıyı ormanlarını ve
doğal hayatı keşfedin. Kumsal ve
ormanlarda yürüyüş yapmak için
durarak ve yunus ve timsahlar da
dahil olmak üzere vahşi yaşamın
fotoğraflarını çekerek günde ila 20
km arasında kürek çekin. Geceleri
sahil şeridindeki adalardan birinde
çadırla kamp kurun ve kumsal ateşinin
etrafında yerel yemeğinizin yengeç,
istridye ve yenilebilir bitkiler tadını
çıkarıp yıldızları izleyin. Sabahları ise
gün doğumu yogası var.

- HIGHLIFE SEYAHAT -

Vermont’un arka
yollarını pedallayın.
Sağda: Arizona’nın
kanyonlarını
keşfedin.

Bisikletçiler için

VERMONT’UN YEŞİL DAĞLARI

Kış ski gezileri için de uygun bir seçim,
ama ermont’un Yeşil Sıra Dağları
aynı zamanda yazları bisiklete binmek
için mükemmel bir yer. Trek Travel’ın
ermont Bisiklet Turu, geceleri lüks
otellerde kalarak ve Middlebury,
aitsfield ve Sto e boyunca rehberli
bir grup ile sessiz kırsal yollarda
ve üstü örtülü köprülerden geçerek
altı gün sürüyor. ehberleriniz
Trek bisikletinizi veriyor ve sizi
hazırlamak için güvenlik kurallarını
açıklıyor. Günlük 22 ila 0 km
arası yol gözünüzü korkutuyorsa
rahatlayın Elektrikli bir bisiklet
isteyebilir veya gruba eşlik eden
otobüste devam edebilirsiniz.
Gezilen yerler arasında akçaağaç
şurubu yapılışını öğrendiğiniz bir
“şekerci”, butik bira deneyimi için
Otter reek Bre ing ompany ve
lezzetli bir ziyaret olacak olan Ben
erry’s dondurma fabrikası var.

Yüzücüler için

ARİZONA POWELL GÖLÜ

Klasik kumsal tatili yerine neden bu yıl
farklı bir şey denemeyesiniz? Arizona
ve tah sınırı olorado Nehri’ndeki
Po ell Gölü mükemmel bir suda

oyun alanı ayrıca rezervi çevreleyen
muhteşem kırmızı kaya kanyonu
keşfetmek için eşsiz bir yöntem. ç
günlük Strel Yüzme Macerası’nın
Po ell Gölü turunda her sabah
grubunuzla birlikte kilometrelik bir
yüzme parkuru için botla gölün farklı
bir alanına gidiyorsunuz. Yüzmekten
bitkin düştüğünüzde öğle yemeği için
mola verin, sonra Nava o patikalarını
izleyerek dünyanın en büyük doğal
köprüsü olan Gökkuşağı Köprüsü’nü
görmeye gidin. Ayrıca yüzme stilinizi
iyileştirme ve Guinness Dünya
ekoru sahibi bir maraton yüzücüsü
olan Martin Strel gibi uzmanlardan
bilgi edinme şansınız olacak.
Hatıranız Daha iyi serbest yüzmek.

Koşucular için

SONOMA VADİSİ, KALİFORNİYA

Beş günlük Sonoma adisi Koşucu
Yolu boyunca bölgenin asmalarla
dolu kırsal bölgesini yakından
görüyor ve şarap tadarken aldığınız
fazladan kalorileri yakıyorsunuz. Bu
gezide grup olarak koşmuyorsunuz,
bu yüzden üç bölümden her birinde
13 ila 21 km arası mesafe giderek
kendi hızınızı belirleyebilirsiniz. ki
eyalet parkında sekoyalar arasında
koşun, Hood Dağı patikalarında
trekking yapın ve yolunuzu üzüm

VITA E

- 89 -

N İ SA N -M AY I S-H A Z İ R AN 2 0 1 9

bağları ile sevimli köyler arasından
geçirin. Günün sonunda ise elbette
şarap tadımı var. Kalacağınız lüks
hanlarda kendinizi kaslarınızı
eritecek bir spa ile şımartın ve Kuzey
Kaliforniya’nın en iyi restoranlarında
taze yemeklerin tadını çıkarın.

Doğa
Yürüyüşçüleri için
ROCKY DAĞLARI, COLORADO

Dört günlük Mountain Travel Sobek’in
ocky Dağları Yürüyüş Hafta Sonu
Macerası bir taşla iki kuş vuruyor
Gündüz diğer yürüyüşçüler ile
birlikte olorado Estes Parkı’ndaki
kıtaların birleştiği patika boyunca
yürürken sığın ve elk geyikleri ile
Kanada koyunu gözleyin, güneşin
Sprague Gölü üzerinden doğmasını
izleyin ve Timberland elalerine
tırmanıp dağın zirvesinde piknik
yapın. Geceleri ise Stanley Otel’de
medeniyetin konforunda inzivaya
çekilin. Tarihi otelin kelebek evini
ziyaret edin, bir bisiklet kiralayıp
yakındaki patikaları gezin, sonrasında
da hak ettiğiniz uykuya dalmadan önce
Stanley’nin yiyeceklerini doğrudan
tarlalardan toplayan restorarında
akşam yemeği yiyin. Ama her şeyden
önce faaliyet monitörünüze bakın
büyük bir ihtimalle rekor kırdınız.

- HIGHLIFE SERGİ -

İS AN
SE İ

A
A I

İlkbaharın tatlı esintisi, birbirinden özel sergilerle
buluşuyor ve ortaya şahane bir görsel şölen
çıkıyor. Genç yeteneklerden usta sanatçılara kadar
birçok sanatçı, farklı eserleriyle sanatseverleri
bu büyülü atmosferlere davet ediyor.

MAKBUL TARİHİN
TUTSAKLARI
06 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA
~ 28 MAYIS 2019 SALI
YER: SALT BEYOĞLU

Salt Beyoğlu’nun üçüncü katında başlayan
sergi, ikinci kattan Tripoli ancelled
Trablus’a çuş ptal 201 video işinin
belirli tarihlerde gösterileceği Açık Sinema’ya
uzanıyor. Sanatçının sırasıyla 2011 ve
2012’de ürettiği nited ed Army filmi ve
beraberindeki nited ed Army Timeline,
apon Kızıl Ordusu’nun Filistin davasıyla
ilişkisi üzerinden üçüncü dünya idealini
inceliyor. You ill oam Like a Mad oman
enstalasyonu, 19 0’ler Bangladeş’inde yeşeren
vatan sevgisiyle dönemin devrim ruhunu
ve tüketime aracı bir feminist yaklaşımı
harmanlayan popüler bir dergiye odaklanır.
Farah Aksoy tarafından programlanan
Makbul Tarihin Tutsakları, Mohaiemen’in
2014’te Kunsthalle Basel’de Adam
Szymczyk küratörlüğünde gerçekleştirilen
sergisinin devamı niteliğini taşıyor.
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HABİTUATİON - SELÇUK ARTUT
13 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA ~ 12 NİSAN 2019 CUMA
YER: ZİLBERMAN GALLERY

Ses sanatı, interaktif teknolo iler ve yapay zeka üzerinden ontolo ik sorulara işaret
eden sanatçı Selçuk Artut’un çalışması Zilberman Gallery’de sanatseverlerle
buluşuyor. Kodlar ve algoritmalarla çalışan sanatçı, zamanın tekrarını ve
değişimlerini içeren küçük farklılıklarla ilgileniyor. Sergide bulunan entalasyonlar
ve heykeller, algılarımızda sıklıkla oluşturulan uyaranlara karşı tepkilerin azalması
anlamını taşıyan “habituation” kavramına işaret ediyor. Sanatçı, Habituation of
Dishabituation 2019 isimli çalışmasında, belirli bir sesin veya görüntünün sürekli
bozulmasının dehabituation alışkanlığa yol açabileceği gerçeğiyle ilgilenmektedir.

TOMBAK ALTINDAN SÜZÜLEN
ZARAFET SERGİSİ
21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA ~ 26 NİSAN 2019 CUMA
YER: YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT – MÜZE

Osmanlıların unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış
hazinesini tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturan
bir sergi. Tombak Altından Süzülen Zarafet Dergisi
Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın birinci
katında bulunan Yapı Kredi Müzesi’nde sergileniyor.
Sergide Türkiye’nin önemli müze ve koleksiyonlarından
ödünç alından 13 adet Osmanlı tombağı sergileniyor
ve bu aynı zamanda bir ilk. Bu kıymetli eserler başta
Yapı Kredi Koleksiyonu olmak üzere, Topkapı Sarayı
Müzesi, ehbi Koç akfı Sadberk Hanım Müzesi,
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı,
Semahat ve Nusret Arsel Koleksiyonu, iğdem Simavi
Koleksiyonu, Gökhan Turhan ve Göksel Turhan
Koleksiyonu, A. Naim Arnas Koleksiyonu, Ercan
Topçu Koleksiyonu ve Adell Ab ı Hayat Koleksiyonu
gibi önemli müze ve koleksiyonlardan ödünç alındı.
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CEZERİ’NİN OLAĞANÜSTÜ
MAKİNELERİ SERGİSİ
15 ŞUBAT 2019 CUMA ~ 15
HAZİRAN 2019 CUMARTESİ
YER: UNİQ GALLERY

Zamanı aşan fikirleri, bakış açısı ve
felsefesiyle modern mekaniğin babası
kabul edilen, Artuklu Sarayı’nın
uzun yıllar başmühendisliğini yapan,
Anadolu’nun en büyük mucidi ezeri’nin
olağanüstü makineleri, 1 yıllık titiz
ve özenli bir çalışmayla yaklaşık 00
yıl aradan sonra yeniden canlanıyor.
Orta ağ’ın en büyük d hisi kabul
edilen ezeri’nin, 1 ubat’ta N
E po’da ziyaretçilerin karşısına çıkacak
makineleriyle geçmiş, bugün ve gelecek
arasında sıradışı bir yolculuk vaat ediyor.
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- AJANDA -

ETKİNLİKLER
30 Nisan 2019
KidZania
Yer: Kidzania Akasya
Saat: 10:00

18 Nisan 2019
Ferhangi Şeyler
Yer: Sinop Kültür
Merkezi
Saat: 20:00
26 Nisan 2019
Miray
Yer: BKM Mutfak Çarşı
Saat: 20:00

13 Nisan 2019
Masterpiece Bursa
Resim – Dolunayda
Yürürken
Yer: Masterpiece, Bursa
Saat: 13:30

28 Nisan 2019
Oyunda Sınır Yok
Yer: TOY İzmir Ege Perla
Saat: 15:00

26 Nisan 2019
İncesaz
Yer: Bostanlı Suat
Taşer Tiyatrosu
Saat: 20:30

13 Nisan 2019
Üç Nefes - Cengiz
Özkan, Tolga Sağ ve
Muharrem Temiz
Yer: Canik Kültür
Merkezi Necip
Fazıl Kısakürek
Konferans Salonu
Saat: 20:00

30 Nisan 2019
Kaan Sekban Saçmalar
Yer: Caddebostan
Kültür Merkezi
Saat: 20:30

02 Mayıs 2019
Sagopa Kajmer
Yer: Aqua Florya,
Hayal Kahvesi
Saat: 20:00

04 Nisan 2019
Bir Baba Hamlet
Yer: Trump Kültür ve
Gösteri Merkezi
Saat: 20:30
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11 Nisan 2019
Hoş geldin Boyacı
Yer: Kadiköy Halk Eğitim
Merkezi, İstanbul
Saat: 20:30

22 Nisan 2019
1984- Büyük Gözaltı
Yer: Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat
Merkezi, İstanbul
Saat: 20:30

- AJANDA 25 Nisan 2019
L’Arpeggiata
Yer: İş Sanat Konser
Salonu
Saat: 20:30

12 Nisan 2019
Yalnızlar Kulübü
Yer: Toy İstanbul
Saat: 20:30

10 Nisan 2019
Aşık Veysel Müzikali
Yer: 4 Mevsim Tiyatro
Salonu, Ankara
Saat: 20:00

NİSAN
MAYIS
HAZİRAN

04 Nisan 2019
Tüy Kalemler
Yer: Tatbikat Sahnesi,
Ankara
Saat: 20:30

08 Nisan 2019
İkinci Bahar
Yer: Mersin Kültür
Merkezi, Mersin
Saat: 20:00

07 Nisan 2019
Mabel Matiz
Yer: Tasigo Hotel,
Eskişehir
Saat: 21:00
03 Nisan 2019
İlelebet… Bir Atatürk
Hikayesi
Yer: Glass Room, Uniq
İstanbul
Saat: 20:30
28 Nisan 2019
Varyemez
Yer: Akasya Kültür Sanat
Saat: 20:00

20 Nisan 2019
Sen İstanbul’dan Daha
Güzelsin
Yer: Kadiköy Boa Sahne
Saat: 20:30

05 Nisan 2019
Tak Tak Takıntı
Yer: Caddebostan Kültür
Merkezi
Saat: 20:30
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22 Haziran 2019
Rubato
Yer: Jolly Joker
Vadistanbul
Saat: 22:00

- HIGHLIFE VİZYONDAKİLER -

Vizyondakiler

Avengers: Endgame
26 N
Y
O

2019 A
F
R
A
R
D

R
M

R

S

Avengers n nity ar’un ardından pek çok süper kahraman
yok oldu. Süper kahramanlar bakımından işler pek yolunda
gitmez. Ancak Kuantum Bölgesi’nden bir şekilde kurtulan
Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant Man yeni bir
umut ışığı olur ve macera kaldığı yerden devam eder.

Sınır
2 M
Y
O

2019 D
A A
E M

F
E

M

T

Tina gümrük memuru olarak çalışan bir kadındır. Hem iş arkadaşları hem de
çevresindekiler onun tuhaf biri olduğunu düşünür ancak sanılanın aksine Tina işinde
oldukça başarılıdır. Kuvvetli hisleri sayesinde kaçakçıları kolayca ortaya çıkarır. Bir
gün gizemli bir adam olan ore ile karşılanca işler biraz karmaşık hale gelir ve macera
tam da bu noktada başlar.

Ma
31 M
Y
O
M

2019 D
L
N
I

E

D

1. Dünya Savaşı öncesinde Macaristan’da yaşayan bir genç
kızın, yaşadığı onca olumsuz şeyin ardından korkusuz bir
kadına nasıl dönüştüğünü konu alan bir lm.

VITA E

K
S

Film, orta yaşlarındaki bir
kadın ile arkadaşlık kuran bir
grup gencin başlarına gelen
olayları konu ediyor. Evinde
küçük bir parti düzenleyen
Sue, gençlerin de ona
katılmasını ister. Aileleriyle
yaşayan gençler üzerlerindeki
baskıdan kurtulmak için bu
davete giderler. Başlarına
geleceklerden habersiz, Sue ile
gönüllerince eğlenirler. e fakat
işler zamanla değişir ve gençler
kendilerini büyük bir girdabın
içinde bulur.

Sunset
1 M
Y
O

2019 G
T
T
O
L
E
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Hayvan
Mezarlığı
05 N
K
Y
K

2019
K
D

O
C
L
S

A

Henüz yeni taşındığı
evde ailesi ile
kutlama yaparken
hayatını kaybeden
küçük oğlunu geri
getirmek için eski
bir mezarlığa oğlunu
gömem bir babanın
hikayesini anlatan
lm, Stephen King’in
en ünlü eserlerinden
biri olan Hayvan
Mezarlığı’nın
uyarlaması
niteliğinde.

Beats
Dumbo
5N
Y
O

2019 A
M
T B
C
F

D

D

E

1 M
Y
O
A
A

G

After
2019 R
G
H
S

F
B

After, gizemli bir delikanlı ile
tanıştıktan sonra hayatı değişen
bir genç kızın hikayesini anlatıyor.
niversite öğrencisi olan Tessa,
iyi niyetli ve sempatik bir genç
kız. Liseden beri bir sevgilisi var
ve onunla iyi bir geleceğe sahip
olmak için çalışıyor. Her şey
yolunda giderken Hardin Scott
isimli bir çocuk ile tanışıyor ve
kontrollü hayatı alt üst oluyor.

VITA E

U

Beats, bir büyüme hikayesi.
Agorafobik bir müzik dehası
gencin yolu, sahne ışıklarından
uzaklaşmış mena er Anthony
Anderson ile kesişiyor ve
macera bu noktada başlıyor.

Sirk sahibi Ma Medici, eski yıldızı Holt Farrier ve onun
çocukları Milly ve oe’ya farklı ve bir o kadar sıradışı
bir görev verir. Ailenin görevi, sirkin yeni üyesinin tüm
bakımını üstlenmektir. Bu yeni üye, sevimli bir yavru
ldir. Dumbo’nun uçabileceğini keşfettiklerinde ise sirk
muazzam bir geri dönüş yapar ve girişimcilerin dikkatini
çeker. Sevimli lin eğlenceli macerası, sinemaseverleri
bekliyor.

12 N
D
Y
O
L
T

2019 D
C
R
A
K
E
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Sevdiğim
Fransız
şaraplarına
genel bakış
Şarapta Eski Dünyacı mı, Yeni Dünyacı mısınız?
Bir Eski Dünyacı olarak bu yazımda Bordeaux
ve Burgonya kırmızılarını kaleme aldım.
Şarapta iki ana stil var: Eski Dünya,
Yeni Dünya. Fransa, İtalya’nın başını
çektiği Eski Dünya’da gelenekler
ön planda, hangi bölgede hangi
üzümünün üretileceği yasalara
bağlı, şarapların isimleri üretim
bölgesinden alıyor, üzüm yetiştiren
bölgeler küçük, şaraplar az meyveli
ve yemekle uyumlu ön planda.
Amerika, Şili gibi ülkelerin başı
çektiği Yeni Dünya’da ise geleneklerin
yerini teknoloji alıyor. Sıcak
iklimden dolayı, şaraplar daha
meyvemsi, şarapların yemekle
eşleştirmesine gerek duyulmuyor,
kokteyllerde de içiyor. Günümüzde
Eski Dünya’da da bazı üreticiler
teknolojik şarap yapsalar da, büyük
çoğunluk geleneklerini sürdürüyor.
Zarif, şahsiyetli şarap üreten
Eski Dünya her zaman
favorim olmuştur. Eski Dünya
şaraplarının en özelleri
kuşkusuz Fransız şarapları. Bu
şaraplar arasında tercihte
bulunmak için bölgelerde
yetişen üzüm çeşitleri
hakkında bir ön
bilgi gerektiriyor
zira şişede üzümün
cinsi yerine üretildiği
bölge yazılmakta.
Fransız şarapların
hiyerarşisi aşağıdan

yukarıya vin de table, vin du pays,
VDQS, AOC (appellation d’origine
contrôlée) olarak sıralanıyor. AOC
konusuna dikkat etmeyip yanlış şarap
alanlarla çokça karşılaşıyorum. AOC’in
O’si bölge, mıntıka, alt mıntıka, köy
veya özel bir üzüm bağı ifade ediyor.
Appellation Bordeaux Contrôlée
Bordeaux’da toplanan üzümlerle
yapılan bir şarap olurken Bordeaux’nun
Haut Médoc bölgesindeki üzümlerle
üretilen bir şarap Appellation Haut
Médoc Contrôlée, Bordeaux’nun Haut
Médoc bölgesinin Pauillac köyünde
üretilen şarap Appellation Pauillac
Contrôlée olarak adlandırılıyor.
Appellation Pauillac Contrôlée yazan
şarap özel bir şekilde yapıldığı için
diğer şaraplardan daha değerli
oluyor. Cabernet sauvignon,
merlot, cabernet franc
harmanından oluşan
Bordeaux şarapları dünyanın
en dengeli şarapları, dana
etiyle yapılan yemeklerle
eşleştirebilirsiniz.
Kraliyet döneminde
zenginlik merkezi
Bordo’daki şarap
imalathaneleri olan
şatoların yerini
Burgonya’da evler
alır. Pino nior üzümün
anavatını orta tanenli
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aromatik şaraplarıyla dünyaya nam
salmış Burgonya bölgesi Bordeaux
arasında ezeli bir rekabet var.
Gövdeli şaraplar yapan Bordo’lular
aromatik Burgonya şaraplarına ‘onlar
parfüm yapıyor’ diye dudak bükerken,
Burgonyalılar Altın yamaçlar Cote
de Nuits bölgesinde üretiği dünyaca
ünlü şaraplarıyla övünürler.
Pino nior üzümünden şarapların
yanı sıra gamaydan yapılan genç bir
şarap olan bütçe dostu Beaujolais
Burgonya şarapları arasındaki bir
diğer favorim. Pino nior kuzu ve av
etleriyle eşleştirilirken beaujolais
camembert, brie gibi Fransız
peynirleriyle eşleştirilebilir.
Bu şarapları içerken doğru kadehi
kullanmaya özen göstermeli zira
Bordeaux tipi kadehler; şarabı dilin
ortasına yönlendirip tanen ve meyve
aromaları harmonisi sağlarken;
Bordeaux tipi kadehlerden daha geniş
kaseli olan Burgonya tipi kadehler
ise, şarabı dilin ucuna yönlendirerek
Pinot Noir gibi daha nazik kırmızı
şarapların aromalarını ön plana çıkarır.
Şarap arzulanan şeye göre kaldırılır,
kimleri sağlığına kimileri mutluluk
için kaldırır. Tüm dileklerinizin
gerçekleşmesi dileğiyle…
Alper Öztoprak
Kimya Mühendisi / MBA’05
http://alperingezirehberi.blogspot.com/

Şimdi O’nun için

hazırlık yapma zamanı...

Renault MEGANE Sedan
Beklenmedik ol.

Apple CarPlay™ ile kontrol sende.
Gün içinde gelen e-postalar, aramalar ve mesajlar…
Hiçbiri yanıtsız kalmayacak.
Apple CarPlay™ ile akıllı telefonunu aracının ekranına yansıt;
gelen mesajları, e-postaları dinle ve tek tuşla cevapla.
Apple CarPlay™ ile her an, beklenmedik ol.
renault.com.tr

Megane Sedan’ın ortalama CO2 salımı 96-142 g/km, yakıt tüketimi 3,7-6,3 lt/100 km
aralığındadır. Model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. Ayrıntılı
bilgi Renault Yetkili Satıcılarında.
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