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EVDEKAL

Dünyanın, hazır olmadığı b	r v	rüse karşı verd	ğ	 
mücadeley	 hep b	rl	kte evler	m	zden tak	p ed	yoruz. 
Bu dönemde evler	nde 	zole olmayan ve hayatlarımızın 
normale dönmes	 	ç	n var gücüyle emek veren 
tüm çalışanlara şükranlarımızı sunuyoruz.

İstanbul B	lg	 Ün	vers	tes	 Mezunlar Derneğ	 olarak 
salgının b	teceğ	 günü 	ple çek	yoruz. Bu süreçte altyapı 
çalışmaları yapıyor; orta ve uzun vadel	 planlar hazırlayarak 
derneğ	m	z	n geleceğ	n	 şek	llend	rmeye çalışıyoruz.

Tüm bu bel	rs	zl	kler	n b	teceğ	 zaman ortaya 
çıkacak tablo ve gelecekte neler	n değ	şeb	leceğ	yle 
alakalı IG TV v	deolarını BİLGİ’l	 uzmanların 
katılımıyla çok yakında yayınlamaya başlıyoruz.

2020 yılının 	lk altı ayına da	r planlarımızı ertelem	ş olsak 
da onl	ne platformlarda b	rl	kte olmaya devam edeceğ	z. 
Eğer sen de uzman olduğun branş 	le alakalı v	deo 
çek	p, dünyanın 	çer	s	nde bulunduğu güncel durumu 
değerlend	rmek ve gelecek öngörüler	n	 paylaşmak 
	stersen; derneğ	m	z	n sosyal medya hesaplarının tüm 
mezunlarımıza açık olduğunu hatırlatmak 	ster	z.

Salgının kontrol altına alındığı ve yen	den her şey	n 
esk	s	 g	b	 olduğu günlerde buluşmak d	leğ	yle….

Saygılarımla

T O L G A  B A Y O Ğ L U
İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Mezunlar Derneği Başkanı

tolga@bilgimezun.org



BiLGi 
Podcast 
Yayında!

BİLGİ Podcast; sanattan teknolojiye, 
tasarımdan bilime uzanan içerikleriyle 
yayına başladı. Siz de, Spotify, Apple 
Podcasts ve Spreaker platformlarından 
yayınlarımıza erişebilirsiniz.

www.bilgi.edu.tr

Dinlemek için:



Bölgesel Kalkınma Araştırma Enstitü-
sü E A  tarafından koordine edi-
len ve Avrupa Birliği’nin F K  
programınca fonlanan MAT L E Av-
rupa’nın Kırsal ve ağlık Bölgelerinde 
Entegrasyon ve Yerel Kalkınmayı Ar-
tırmada öçün Etki eğerlendirmesi  
araştırma projesinin Türkiye ayağını 
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Hayata 

estek erneği üstleniyor. MAT L E 
araştırma projesi kapsamında 1  Av-
rupa ülkesinde göçün, kırsal ve dağlık 
bölgelerdeki kalkınma süreçlerine kat-
kısı incelenecek.

Şubat ’de başlayarak  yıl sür-
mesi planlanan proje kapsamında, 
Avrupa’da 1  bölgede göçün kırsal ve 
dağlık alanlardaki yerel etkilerini in-
celeyen vaka çalışmaları yapılacak. 
Bu çalışmalar, ülkelerdeki farklı yöne-
tim biçimlerini ve eğitim, hayat boyu 
öğrenme, göçmenlerin işgücü piyasa-
larına katılımı, sağlık, hareketlilik ve 
eşitliği içeren çeşitli politika alanlarını 
kapsayacak. Proje, kentsel bölgelerin 

dışında kalan yerel kamusal alanlara 
yoğunlaşarak göçe dair yanlış algıla-
rın ele alınması, göç ve göçmen karşıtı 
egemen tutumun dönüştürülmesi ve 
vatandaşların göçle ilgili tartışmalara 
daha bilinçli bir şekilde katılmasına 
katkı sunmayı amaçlıyor.

Projenin Türkiye ayağı İstanbul’un 
Silivri, Çatalca gibi tarımsal üretimin 
yapıldığı ilçelerinde yürütülecek. Bu 
ilçelerde göçün tarihsel sü-
reçteki toplumsal, iktisa-
di ve kültürel etkileri 
incelenecek. Ayrıca 
hukuki düzenleme-
lerin bu böl-
gelerde ya-
şayan göçmenlerin 
çalışma yaşamlarını 
nasıl etkilediği araş-
tırılacak. Bu süreçte 
İstanbul Bilgi Üniversi-
tesi, projenin Türkiye ayağın-
daki diğer ortağı olan Hayata estek 

erneği ile birlikte çalışacak.

BİLGİ, Avrupa B�rl�ğ�’n�n 
UFUK 2020 programınca 
fonlanan MATILDE araştırma 
projes�n�n yürütücüler� arasında
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Koçsporfest Ün�vers�teler
Kış Oyunları Sonuçları

BİLGİ Yen� Müz�k Fest�val� - 11

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü tarafından . 
yüzyıl ve sonrasında meydana gelen önemli müzik akımla-
rı ile ilgilenen ve bu çerçevede üreten akademisyen, beste-
ci, müzisyen ve dinleyicilerin aynı platformda buluşmasını 
sağlama amacı taşıyan Yeni Müzik Festivali kapsamında 
A KAS Ensemble için yeni eserler arayışına başvurular 1 
Ocak’ta sona erdi. Konserlerde, . yüzyılın öncü besteci-
lerinin yanı sıra günümüzde faaliyet gösteren bestecilerin 
eserleri seslendirilecek. Bu döneme ait önemli müzikal kav-
ramların çeşitli sunumlarla açıklanması ve tartışmaya açıl-
ması ise seminerlerin içeriğini oluşturacak.

1 -  Şubat tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Koçsporfest 
Üniversiteler Kış Oyunlarında  kupa,  altın,  gümüş ve  bronz 
madalya kazanan sporcularımız Berkin Üsta, üneş ülten ayıoğlu, 

ğur Sonsırma, Mehmet Ali İnal, Bartu Yusuf Özkan, oğukan oğu 
ve mut Kerem Şık’ı tebrik ederiz.

Kayak büyük slalom ve slalom erkeklerde İstanbul 
ve Türkiye Şampiyonluğu: B erkin Ü sta
Kayak paralel slalom erkeklerde 
Türkiye ikincisi: B erkin Ü sta
Kayak slalom kadınlarda İstanbul 
ikincisi: Güneş Gülten ayıoğlu
Sno board erkekler slalom ve büyük slalom 
İstanbul üçüncüsü: Mehmet li nal
Takım olarak sno board erkekler büyük 
slalom İstanbul üçüncülüğü ve kayak erkekler 
İstanbul Şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği.

BİL İ’li annelere destek olmak amacıyla tasarlanan ebelik 
Sonrası Anne Eğitimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyotera-
pi ve ehabilitasyon Bölümü r. Öğr. Üyesi Aycan Çakmak 

eyhan tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Bu eğitimde 
doğumdan sonra altıncı haftadan itibaren oluşan her türlü 
vücut ağrısı ve karın bölgesi değerlendiriliyor, postür analizi 
yapılıyor ve  boyutlu olarak değerlendirili-
yor. Annenin bebeği daha kolay 
emzirebilmesi ve bebek ba-
kımı için kolaylaştırıcı yön-
temlerin öğretiliyor. Kişi-
ye özel egzersiz programı 
planlanıp bu doğrultuda 
takibi gerçekleştiriliyor. 

olapdere Kampüsü Sağlık 
Bilimleri Fakültesi’nde ger-
çekleşen eğitimle ilgilenen an-
neler, iletişime geçerek randevu 
alabilirler.

BİLGİ F�zyoterap� ve 
Rehab�l�tasyon Bölümü’nden 
BİLGİ’l� annelere Gebel�k 
Sonrası Anne Eğ�t�m�

“Awkas Ensemble �ç�n başvurular sona erd�”
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Avrupa Konsey� 108+ Konvans�yonu ve GDPR: 
K�ş�sel ver�ler�n uluslararası transfer�nde hang� hukuk� kurallar uygulanmalı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve 
Teknoloji Hukuku Enstitüsü ve BİL İ 
Hukuk Fakültesi tarafından santralis-
tanbul’da düzenlenen Avrupa Konseyi 
1  Konvansiyonu ve P : ünya 
çapında kişisel verilerin korunmasına 
modernize edilmiş bir yaklaşım  baş-
lıklı sempozyuma Avrupa kanun yapı-
mı süreçlerinde aktif rol alan uluslara-
rası konuşmacılar konuk oldu.

Bu sempozyumda Türkiye’nin gündem 
konusu olan uluslararası veri trans-
ferine ilişkin düzenlemeler ve atacağı 
adımlar, Kişisel erilerin Korunması 
Kanunu, AB enel eri Koruma Tüzü-
ğü P  ve Avrupa Konseyi’nin 1  
Konvansiyonu çerçevesinde, kişisel ve-
rilerin uluslararası dolaşıma açılması 
ve bu dolaşımı mümkün kılan meka-
nizmaların yeterliliği global ölçekte de-
ğerlendirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
BİL İ ekil ektörü Prof. r. Kübra 

oğan Yenisey: Yapay zeka, derin öğ-
renme gibi gelişmeler karşısında özel 

hayatı gizli tutmak, kişilik haklarının 
korunması giderek güç hale geliyor. e-
rinin bir ekonomik değer haline gelme-
si ve küreselleşmesi, hukuki koruma 
mekanizmalarının güncellenmesini 
gerektiriyor  dedi. luslararası veri 
transferinin tüm dünyadaki ekono-
mik ilişkilerin temel noktası haline 
geldiğini belirten Yenisey, 

1 ’de yürürlüğe 
giren Avrupa veri 
koruma regü-
lasyonu kişisel 
verilerin ko-
r unma sında 
en üst düzey 
k o r u m a y ı 
sağlıyor. 1  
Konvansiyo-
nu’na bugün 

 ülke taraf. 
Bu konvansiyo-
nun ülkemizdeki 

 Sayılı Kanunla 
başlayan uluslararası veri 
transferi süreçlerine de ışık tutması-
nı temenni ederim.  şeklinde konuştu.

G P  globalde altın standart 
olarak değerlendiriliyor
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
yapılan veri korumasına ilişkin dü-
zenlemelerde ve Komisyon tarafından 
verilen güvenli ülke kararlarında ak-
tif rol alan Avrupa Birliği Komisyonu 

luslararası eri Akışı ve Koruması 
epartmanı Başkanı alf 

Sauer, eri gizliliği 
temel bir insan hak-

kıdır. Kişisel veri-
lerin yayılması 

çok hızlı ve 
kolay gerçek-
leşiyor. Ancak 
Avrupa Birli-
ği olarak veri 
koruması ko-

nusunda aldı-
ğımız önlemler 

sayesinde ekono-
mik operatörler Av-

rupa pazarına erişim 
sağlayabiliyorlar. Üçüncü 

ülkelerle yapılan veri transferinde, 
ek bir güvenlik tedbirine gerek duyul-
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maksızın hayata geçirdiğimiz P  
globalde altın standart olarak değer-
lendiriliyor. Kamu erişimine açık bilgi-
ler için özellikle titiz çalışılıyor. Üçüncü 
ülkeler için yaptığımız değerlendirme-
ler ve rehberlik hizmetlerimizle alana 
katkı sunuyoruz. Bu noktada Avrupa 
Birliği’ne üye ülkelerde üçüncü tara a-
rın da bu düzeyde bir önlem almasını 
bekliyoruz.  dedi.

ürkiye nin de bu konvansiyonu 
onaylaması kritik önemde
Avrupa Konseyi Kişisel erilerin Ko-
runması epartmanı Başkanı Sophie 
K asny, 1 1 yılında Türkiye tarafın-
dan da imzalanan 1  Konvansiyonu 
ile verinin serbestçe güven ilkesine da-
yalı bir şekilde dolaşabilmesi amaçlan-
mış. Şu an toplam 55 ülke yasalarına 
bu kanunları yerleştirdi. 1  Konvan-
siyonu günümüzde de önemini koruyan 
bir metin. Özellikle uluslararası anlaş-
malarda iki tara ı tam uyumluluk sağ-
lanması gerekiyor. Tara ar arasında 
serbest veri akışı olmalı  dedi. 1  
Konvansiyonu’nun kapsamına dikkat 
çeken K asny, Türkiye’nin de bu kon-
vansiyonu en azından imzalaması ulus-
lararası iş birliği ve P  ile uyumlu 
uluslararası veri transferi gibi konular-
da kritik önem taşıyor  dedi.

Leuven Üniversitesi Bilişim ve Tek-
noloji Hukuku Merkezi’nden Öğretim 
Üyesi r. os umortier, Türkiye veri-
yi tamamen kendi kontrolünde tutmak 

istiyor ancak bu tamamen bir yanlış 
anlamadan kaynaklı. Sınır ötesi veri 
transferi, verinin bir bölgeden diğer 
bölgeye koruma esasına dayalı ve insan 
haklarını gözetir bir şekilde aktarımını 
ifade ediyor. Tüm bu süreçlerde veriler 
yasal yaptırımlarla korunmakta  dedi. 
Konuşmasına, eriler Facebook, T it-
ter gibi devlerin eline geçtiğinde kendi 
kontrolümüzden çıkıyor. Tabii ki bura-

da bazı zorluklar söz konusu ancak mü-
cadele devam ediyor  dedi. Özellikle tıp 
alanındaki verilerin tüm dünyanın kul-
lanımına açılmasının önemine değinen 
Prof. r. umortier, eri aktarımını 
kolaylaştırabilirsek açık bir ekonomi 
olur daha verimli çalışırız.  şeklinde 
devam etti. Accenture lobal eri iz-
liliği epartmanı Kıdemli irektörü 
Florian Thoma, süreci kolaylaştırmak 
adına düzenli olarak veri koruma ma-
kamlarıyla, yatırımcılarla ve STK’larla 
iletişim halinde olduklarını belirtti.

üresel veri hacminin 5 te 1 5 
eta Byte artması bekleniyor

Sempozyumun moderasyonunu yürü-
ten İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim 
ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Kuru-
cusu oç. r. Leyla Keser ve Enstitü 
ve Bilişim ve Teknoloji Hukuku Master 
Programı Öğretim örevlisi Av. Yasin 
Beceni LL.M.  erinin niteliği, sü-
resine göre dayandığınız tüm hukuki 
enstrümanlar değişiyor. Ülkemizde 
iki enstrüman var  biri açık rıza diğeri 

Kişisel erileri Koruma Kurulu’ndan 
izin almak. Bu süreç uluslararası veri 
transferi yapamayacağınızı gösteriyor  
dedi. Her yıl küresel veri hacminin 
önceki yıla göre iki kat arttığını 5 
yılındaysa 1 5 eta Byte’lık bir artış 
beklendiğini ifade eden Beceni, ijital 
ekonomiye giden yolda bizim de ulus-
lararası veri transferini kolaylaştırmak 
açısından AB’deki gibi çoklu seçenek-

lerden oluşan veya en azından tarafı 
olduğumuz 1  Sayılı Sözleşme ve 1 1 
Sayılı Ek Protokolü ile Açıklayıcı apo-
ru’nda belirtilen çerçevede bir sistem 
oluşturmamız gerekir.  dedi.
 

eri gizliliğine, kişisel verilerin tica-
ri amaçlı dolaşıma açılmasına ilişkin 
dünyadaki son gelişmelerin tartışıldı-
ğı, Avrupa enel eri Koruma egülas-
yonu’nun P  veri ekonomisi üze-
rindeki uygulamalarının incelendiği 
sempozyumda  Kişisel erileri Koruma 
Kurumu Hukuk Bölüm Başkanı emet 
Arslaner Keklikkiran, Bird  Bird Or-
tağı uth Boardman, Microsoft EMEA 
Mahremiyet ve egülasyon epartma-
nı Başkanı athal Mc ermott, B P 
Paribas T P uygulamaları Bölüm 
Başkanı Martin Pailhes, Tofaş Kıdem-
li Hukuk Müşaviri Hakan Bekiroglu, 
OneTrust Kıdemli Mahremiyet Avukatı 
Efrain astaneda, İstanbul Bilgi Üni-
versitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku 
Enstitüsü irektörü Mehmet Bedii 
Kaya da söz alan isimler arasındaydı.

“Türkiye’nin de 
bu konvansiyonu 

en azından imzalaması 
uluslararası 

iş birliği ve GDPR ile 
uyumlu uluslararası 

veri transferi gibi 
konularda kritik 

önem taşıyor”
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, soğuk 
havaları fırsat bilen festival in-
ter.1 1 de müzikseverleri bir araya 
getirdi. İki gün süren müzik fes-
tivalinin ilk gününde anozan ve 

ökcan Sanlıman’ın ardından ock 
müziğin başarılı ismi an Bonomo 
sahne aldı. Etkinliğin ikinci günün-
de ise Su e, Fatma Turgut ve ripin 
etkileyici sahne performansları ve 
sevilen şarkılarıyla davetlilere mü-
zikal bir şölen yaşattı.

Avrupa Müzik’in desteğiyle düzenle-
nen inter.1 1 müzik festivalinin ilk 
gecesinde sahne alan an Bonomo, 
konserine son albümünden Eğlen  
şarkısı ile başladı. Hareketli şarkıla-
rı, yüksek tempo ve enerjisiyle sahne 
alan Bonomo yoğun bir ilgiyle karşı-
landı. Yalnızlığın Çaresini Bulmuş-
lar , Sensiz İstanbul’a üşmanım  
ve Aşk ereden ereye  gibi popü-
ler şarkılarını seslendiren ripin’e 
tüm BİL İ’liler eşlik etti.

Can Bonomo, Fatma 
Turgut ve Gr�p�n 
W�nter.101’deyd�
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Merak ediyorsan,

İlham veren projeler, farklı sesler, bizden hikâyeler 
BİLGİmag haber platformunda bir araya geliyor. BİLGİmag’de bilim 

ve teknoloji, tasarım, kültür-sanat, insan ve toplum gibi farklı alanlarda 
BİLGİ’den hikâyeleri okuyabilir; kampüsten haberlere göz atabilirsin.

Keşfetmek için, takipte kal.

www.bilgimag.com

Okumak için:



İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 

ehabilitasyon Bölümü  boyun, 
sırt ve bel ağrısı şikayetleriyle 
gelen BİL İ’lileri değerlendiriyor 
ve egzersiz reçetesi yazıyor.

Her yaştan ve her  ziksel kapasiteden 
insan, ömrünün bir döneminde bel 
veya boyun ağrısından yakınabiliyor, 
bu durum omurga sağlığımızla 
yakından ilgili. ücudun temel direği 
olan omurganın, anatomik yapı ve 
güçler dengesinin bozulması, sırt-bel-
boyun ağrıları ile sonuçlanıyor. Bu 
tür ağrılarla çok sık karşılaştığımız 
için omurga sağlığını etkileyen 
kasları, ligamanları, diskleri, sinir 
köklerini ve fonksiyonlarını tepeden 
tırnağa incelemek gerekiyor. 

BİL İ Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve ehabilitasyon Bölümü 
öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 
Omurga Sağlığı Hizmet Programı 
kapsamında postür analizi ile başlayan 
değerlendirmeler, çevre kasların 
kuvvet, esneklik ve dayanıklılığı 
gibi ölçümlerle birleştiriliyor ve 
öncelikle temel problem olan ağrının 
azaltılması ve vücut yapılarının uygun 
diziliminin sağlanması için kişiye özel 
bir egzersiz programı hazırlanıyor. Bu 
egzersizlere ek olarak günlük yaşam 
aktivite önerileri ve doğru anatomik 
dizilim öğretilerek kişilerin ağrılarının 
azaltılması, kuvvetlerinin artırılması 
ve verilen aktivitelerin yaşam tarzı 
haline getirilmesi hede  eniyor. 

olapdere Kampüsü, -1 5 o’lu 
Fizyoterapi ve ehabilitasyon 

Laboratuvarı’nda çarşamba ve 
cuma günleri verilen 
omurga sağlığı 
hizmetinden 
faydalanmak 
isteyen tüm 
BİL İ’liler 
aşağıdaki 
iletişim bilgilerine 
başvurarak 
randevu 
alabilirler.

Omurga Sağlığı 
Hizmeti Sorumlusu: 
Ar. ör. Fzt. 
Furkan ÇAK

e-mail: furkan.
cakir bilgi.edu.tr

Tel:  1  11 5

BİLGİ F�zyoterap� ve 
Rehab�l�tasyon Bölümü’nden 

Omurga Sağlığı H�zmet�

BİLGİ Podcast yayında!
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik bilgiyi 
günümüzde kullanımı yaygınlaşan yeni mecra ola-
naklarının yardımıyla yaymayı amaçladığı BİL İ 
Podcast yayına başladı. BİL İ Podcast’te İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara ek ola-
rak her disiplinden oldukça farklı konular ve güncel 
gelişmeler akademisyenler ve konuklar tarafından 
konuşulacak, tartışılacak. Podcast’in i l k 
serisinde öç ve Toplum ile Yük-
seköğrenim konusundaki çalış-
malara yer veriliyor.

İstanbul Bilgi Üniversite-
si İletişim Fakültesi’nin 
desteğiyle üniversite bün-
yesinde kaydedilen BİL İ 
Podcast programlarına App-
le Podcast, Spotify ve Spreaker 
üzerinden ulaşabilirsiniz.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesin-
deki haber ve hik yelerin işlenirken 
herkesin ilgisini çekebilecek içerikler 
üretmeyi hede  eyen BİL İmag, yeni 
bir mecra yaratma düşüncesiyle ortaya 
çıktı.  

B LG mag eleri apsıyor?
BİL İmag, farklı disiplinlerden bilim-
sel araştırmalar, projeler ve BİL İ’den 
hik yeleri bir araya getiren bir haber 
platformu. İnsan ve Toplum, Bilim ve 
Teknoloji, Tasarım ve Kültür-Sanat gibi 
alanlardaki gelişmelerin yanı sıra kam-
püsten haberler yer alıyor.

BİL İmag’in Yakın Kadraj  bölümün-
de akademisyenler ve uzmanlık alanla-
rı, yaptıkları araştırmalar, yürüttükle-
ri projelerle ilgili röportaj ve haberlerin 
yanı sıra, BİL İ öğrenci ve mezunla-
rından haberleri, onların hik yelerini 
bulabilirsiniz. 

BİL İ’ E  K SA K SA  bölümünde 
ise BİL İ’de gerçekleşen etkinlikler ve 
kampüsten haberler bulunuyor.

Kampüste gerçekleşen etkinliklerin de 
yer aldığı bu mecrada önümüzdeki sü-
reçte BİL İ’den haberler dışında gün-
cel ve farklı konularda dosya haberlere, 
yazı dizilerine, video haber serilerine 
yer verilmesi planlanıyor. ünümüzde 
hızla yükselen yeni bir mecra olan po-
dcast’e yer vermesi BİL İmag’i farklı-

laştıran bir diğer nokta. Bu bölümde 
BİL İ’den akademisyenler ve konuk-
ları farklı temalar çerçevesinde aka-
demik araştırmaları ve dünyaya dair 
güncel meseleleri tartışacak.   

B LG mag imleri ede  i
yor?
BİL İmag’de hede  enen kitle ön-
celikli olarak BİL İ’liler  akade-
misyenler, çalışanlar, öğrenciler, 
mezunlar  Ancak üretilen içeriğin 
BİL İ dışından insanların da ilgisini 
çekebilecek türde içerikler olması da 
göz önünde bulunduruluyor.

BİLGİmag sadece 
BİLGİ’l�ler� değ�l 
herkes� besl�yor

İstanbul 
Bilgi Üniversitesi 

bünyesindeki haber ve 
hikâyelerin işlenirken 

herkesin ilgisini çekebilecek 
içerikler üretmeyi hedefleyen 

BİLGİmag, yeni bir mecra 
yaratma düşüncesiyle 

ortaya çıktı. 
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İstanbul B�lg� Ün�vers�tes�’nde 
uzaktan eğ�t�mler başladı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yeni Ko-
ronavirüs’e O -1  karşı alınan 
önlemler kapsamında ara verilen eği-
tim öğretime,  Mart  itibarıyla 
uzaktan eğitim sistemi ile devam edi-
liyor.

 Mart  tarihi itibarıyla uzaktan 
eğitim sistemine geçiş yapan İstanbul 
Bilgi Üniversitesi, bu alanda 1  yı-
lından beri faaliyet gösteriyor. zaktan 
Eğitim Merkezi’nin danışmanlığında 
bu sürece hazırlanan akademisyenlerin 
BİL İ Learn uzaktan eğitim platformu 
üzerinden vereceği derslerin yanı sarı 
öğrenciler online kütüphane gibi ola-
naklardan da faydalanabilecekler.

Bu süreçte öğrenciler, derslerine BİL İ 
Learn sistemi üzerinden katılabilecek-
ler. Blackboard akıllı cep telefonu uygu-
laması üzerinden ise telefon aracılığıy-
la da derslere katılım gösterebilecekler. 
Enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi 

amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun 
görüşü doğrultusunda 1  Mart  
-  isan  tarihleri arasında zo-
runlu ya da gönüllü olan tüm stajlar ise 
ileri bir tarihte gerçekleştirilecek. Tez, 
bitirme projesi, sınav programlaması, 
uygulamalı dersler konusunda yenilik-
çi çözüm ve planlama süreçleri ise alı-
nan önlemler doğrultusunda yeniden 
düzenlenecek.

kademik bilgiye kolay ve 
hızlı erişim sağlanacak
Akademik bilgiye kolay ve hızlı erişimi 
sağlamak amacıyla öğrenciler, uzaktan 
eğitim süreci boyunca herkese açık olan 

.5 ’den fazla e-dergi, . ’den 
fazla e-kitap, 1 5’ten fazla veri tabanı 
ve e-ansiklopedinin yer aldığı online 
kütüphaneden de faydalanabilecekler.

Eğitimin kalitesi ve seviyesinin değil 
sadece derslerin verilme biçiminin de-
ğişeceğini vurgulayan BİL İ ektör 

ekili Prof. r. Kübra oğan Yenisey: 
Öğrencilerin sağlığını korumak Üni-

versite olarak birincil önceliğimiz. Bu 
doğrultuda, Yeni Koronavirüs O-

-1  ile ilgili gelişmeleri yakından 
ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu sü-
reçte endişeye kapılmaksızın alınan 
önlemlere uymak ve yetkili kurumlar-
ca tavsiye edilen korunma yöntemleri-
ni uygulamak hem bireysel sağlığımız 
hem de kamu sağlığı açısından büyük 
önem taşıyor.  dedi.
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İstanbul B�lg� Ün�vers�tes�’nden
�lk onl�ne semyozyum:
“Sanal Varda”
 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve 
Televizyon Yüksek Lisans Programı, ilk 
sanal etkinliğini gerçekleştirdi. Sanal 

arda  isimli sempozyum  Fotoğrafçı, 
Film Yönetmeni ve örsel Sanatçı Ag-
n s arda için düzenlendi.

Yeni Koronavirüs’e O -1  karşı 
alınan önlemler kapsamında Fotoğ-
rafçı, Film yönetmeni ve örsel Sanat-
çı Agn s arda için sanal ortamda bir 
sempozyum gerçekleştirildi. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon 
Yüksek Lisans Programı tarafından 
düzenlenen, toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve sürdürülebilirlik temalarının vur-
gulanacağı Sanal arda  sempozyumu 

 Mart umartesi günü saat 1 : -
1 .  arası gerçekleştirildi.

Agn s arda’nın aramızdan ayrı-
lışının birinci yıldönümünde 
düzenlenen sanal sempoz-
yuma farklı ülkelerden 
katılım sağlayan aka-
demisyenler, sanat-
çının 5 yıllık üret-
ken çalışma hayatı 
süresince toplum-
sal cinsiyet eşitliği 
ve sürdürülebi-
lirlik temalarına 
getirdiği farklı yo-
rumları tartıştı. BİL-

İ ekil ektörü Prof. 
r. Kübra oğan Yenisey, 

sanal sempozyumun açılış 
konuşmasını yaptı. BİL İ Sinema 
ve Televizyon Yüksek Lisans Program 

irektörü Prof. r. Feride Çiçekoğlu ve 
Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasa-
rım Yüksek Lisans irektörü r. ol-

leen Kennedy-Karpat gibi isimlerin de 
sempozyum da söz sahibi olduğu etkin-
liğin konuk konuşmacıları, Bryn Ma r 

ollege Sanat Tarihi Programı Yüksek 
Lisans irektörü Prof. Homay King ve 

utgers Üniversitesi İngilizce ve Sine-
ma Çalışmaları Bölümü’nden r. Sandy 
Flitterman-Le is idi.

Sanal 
sempozyuma 

farklı ülkelerden 
katılım sağlayan 

akademisyenler, sanatçının 65 
yıllık üretken çalışma hayatı 
süresince toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve sürdürülebilirlik 

temalarına getirdiği 
farklı yorumları 

tartıştı.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi almak 
ve programı incelemek için

 ftvvarda.bilgi.edu.tr 
web adresini ziyaret edebilirsiniz.
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DIJITAL ORTAM, 
MIMARLIK FAKÜLTESI’NIN 

GELECEĞINI DE 
ETKILEYECEK
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Bu yıl Bilgi Üniversitesi Mimarlık 
Lisans Programı 1 . yılını, 
Yüksek Lisans Programı ise 15. 
yılını dolduruyor. em lisans 
hem yüksek lisans programı 
için bu geçen süreyi nasıl 
değerlendirirsiniz?
Bilgi Mimarlık Yüksek Lisans Progra-
mı Türkiye’de daha önce pek olmayan 
bir model üzerinden kurgulanmış, li-
sansüstü mimarlık eğitimine yepyeni 
bir vizyon getirmişti. ört yıllık lisans 
eğitiminin mimarlık alanında mesleki 
yetkinlik açısından yetersiz kaldığı ka-
bulüyle öğrencilerin mesleği ustalardan 
öğrenecekleri lisans eğitiminin devamı 
niteliğinde bir model öneriyordu. Tez-
siz olarak kurgulanan Mimari Tasarım 
Yüksek Lisans Programı açılıp öğrenci 
almaya başladığında Türkiye’nin belli 
başlı mimarlık okullarındaki öğrenci-
lerin yoğun ilgisini çekmiş, kabul edil-
mek en iddialı mezunlar arasında ciddi 
bir yarışa dönüşmüştü. 

Geçen bu süreçte lisans programı 
ve yüksek lisans programı için 
ayrı ayrı ne gibi değişiklikler 
oldu, nasıl gelişmeler yaşandı?

5’te yıl önce seçkin bir grup öğren-
ciyle profesyonel yetkinlik hedefleyen 
lisansüstü eğitimin başlamasından 
sonra - 1  akademik yılında Mi-
marlık Fakültesi’nin kurulmasıyla Mi-
marlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürün-

leri Tasarımı Bölümleri açılmış, lisans 
seviyesinde eğitime başlanmasıyla bir-
likte yeni bir yapıya geçilmişti. Bu da el-
bette her bölüm için çeşitlenen dersler-
den oluşan müfredat, bunu yürütmek 
üzere farklı uzmanlık alanlarında nite-
likli öğretim elemanı, daha çok sayıda 
öğrencinin eğitim görmesi, dolayısıyla 
daha kurumsal bir yapı demek oluyor. 
İlk açılan Mimari Tasarım Yüksek Li-
sans Programı’nın yarattığı prestij, bö-
lümler açıldıklarından bu yana yüksek 
talep olmasının en önemli nedeni. 

Bilgi Mimarlık Fakültesi’nin kurulu-
şuyla birlikte başlayan değişim süre-
cinde artan öğrenci sayılarının yarat-
tığı mek n, öğretim elemanı ve teknik 
altyapı ihtiyaçlarına üniversitenin des-
teğiyle mevcut kapasiteyi geliştirirken 
kaliteden ödün vermeyen hızlı çözüm-
ler üretilebilmiştir.  Fakültenin bölüm-
leri kendi alanlarında eğitime içerik ve 
kurgu olarak özgün yaklaşım getiren, 
farklı bir duruş sergilemesi ve eğitim 
kalitesiyle benzer bölümlerden ayrışan 
birimler olmaya devam etti.

Fakülte öğretim elemanları arasında 
özellikle son yıllarda giderek daha fazla 
önem verilmesi ve giderek artan aka-
demik üretim yanı sıra kurulu-
şun temel değerlerinden biri 
olan toplumla iletişim içinde 
olma önceliği devam edi-
yor. Santralistanbul 
Kampüsü içinde-
ki eski elekt-
rik santrali 

boilerlerinin olduğu binaya taşınılması 
Mimarlık Fakültesi’ne yeni bir ilham 
sağladı ve faaliyetlere ivme kattı.
Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans 
Programı’na 1 ’de Mimarlıkta Tarih, 
Teori ve Eleştiri Tezli Yüksek Lisans 
Programı eklendi. Bu iki program bir-
birinden farklılaşmakla birlikte ortak 
seçmeli dersler dolayısıyla yakın ilişki 
ve iş birliği içinde.  

Bu gelişmeler öğrencilerin 
hayatında ne gibi farklar 
yaratıyor, kariyer yolculuklarına 
nasıl katkılar sağlıyor?
Eğitimde öncü modellerin denenmesi, 
bunun ders müfredatlarından akade-
mik kadronun oluşumu ve teknik alt-
yapıya kadar her alana yansıması bö-
lümleri benzerlerinden ayrıştıran en 
önemli özellik. Birinci sınıfların büyük 
oranda ortak olan derslerinin içeriği ve 
birbirini bütünleyen kurgusu son dere-
ce özgün. Proje stüdyoları ile kuramsal 
dersler arasında köprü görevi üstlenen 
taşıyan teknik stüdyolar, sürekli geli-
şen donanımıyla Üretim Laboratuvarı, 
sektörle ve toplumla sürekli yakın ilişki 
içinde sürdürülmesi eğitimimizin vaz-
geçilmez özellikleridir. Böyle bir for-
masyondan geçerek mezun olan öğren-
ciler edindikleri niteliklerle öne çıkıyor.  

ILK A ILAN MIMARI 
TASARIM ÜKSEK 

LISANS PROGRAMI NIN 
ARATTIĞI PRESTI , 

B LÜMLER 
A ILDIKLARINDAN 
BU ANA ÜKSEK 

TALEP OLMASININ EN 
NEMLI NEDENI.

Mimarlık akültesi 
Dekanı Pro . Dr. 

uhal lusoy, Bilgi 
niversitesi Mimarlık 

Lisans ve Yüksek Lisans 
programlarının öne 
çıkan özelliklerinden, 
ö rencilerin nasıl 
kapsamlı bir şekilde 
desteklendi inden, 
ayrıştırıcı yönlerinden 
ve e itimin gelecekte 
nasıl şekillenece inden 
bahsetti.
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Mimarlık yüksek lisans 
programına farklı dallardan 
katılım kabul oluyor mu? angi 
lisans mezunları daha çok eğilim 
gösteriyor ve kabul ediliyor?
Mimarlık alanında halen eğitime de-
vam eden iki yüksek lisans programı-
mız var: Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek 
Lisans Programı ve Mimarlıkta Tarih, 
Teori ve Eleştiri Tezli Yüksek Lisans 
Programı. Bunlardan ilki profesyonel 
program olduğu için ancak lisans dü-
zeyinde mesleki eğitim almış öğrenciler 
kabul ediliyor. iğeri ise kuramsal ve 
araştırma ağırlıklı bir program ve farklı 
alanlardan gelen öğrencilerin başvuru-
larına açık. 

Mimarlık akültesi nin geleceği 
hakkında öngörüleriniz nelerdir?

ünümüzde küresel olarak hepimi-
zi etkileyen gelişmeleri iki ana eksen 
üzerinden tartışmak mümkün. Birinci 
eksen daha çok araçlara dair  en ge-

nel anlamda dijital alemin sonsuz ve 
katlanarak artan olanakları olarak ta-
nımlayabileceğimiz gelişmeler. Bunlar 
arasında bigdata, mapping, uzaktan 
eğitim, sayısal tasarım imkanları gibi 
konular ile bunların kuramsal olarak 
sorgulanmasını sayabiliriz. iğer eksen 
ise içeriğe dair  yaşadığımız dönemdeki 
küresel krizler, yaşamın kırılganlığına 
işaret eden, güncel ifadesiyle antropo-
sen çağının sorunları. İklim krizi, do-
ğanın tahribatı, deprem, tsunami gibi 
doğal afetler, iklim krizi ve savaşlar ne-
deniyle giderek artan göçmen ve mülte-
ci hareketliliği, çok büyük ölçekte yan-
gınlar, türlerin tükenişi gibi sorunlar 
ve gelinen geri dönülemez nokta. Bu iki 
ana eksenin yansıması hemen her disip-
linde ve alanda görülmekte, birbirleriy-
le etkileşim içinde ve kesinlikle multi-
disipliner yaklaşımla kavranabilmekte, 
sorgulanabiliyor, çözümler üretilebili-
yor. Bilgi Mimarlık Fakültesi’ni bu ko-
nuların bilincinde bir akademik kurum 

olarak tanımlıyor, eğitimimizi bu tür 
farkındalıklar üzerinden tartışıyor, bu 
konulara çeşitli biçimlerde cevap vere-
cek çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz.
Bu röportajı tüm dünyanın O İ -1  
pandemisiyle sarsıldığı, bilim insanla-
rından politikacılara, kamu sağlığı ça-
lışanlarından sokaktaki insana kadar 
herkesin nasıl baş edileceğini tartıştığı, 
sosyal mesafelenmeden tüm kentlerin 
karantinaya alınmasına kadar çeşitli 
seviyelerde tedbirler alındığı dönemde 
gerçekleştiriyoruz. Az önce fakültenin 
vizyonunun dayandığı eksenler olarak 
ifade ettiğim, dijital alemin olanakları 
ile küresel krizlerin doğrudan yaşandı-
ğı, neredeyse hiç hazırlıklı olmadığımız 
bir dönüşüme acilen geçmemizin hayati 
önem arz ettiği bir zamana denk gelme-
si bir yandan ironik, diğer yandan ise 
yerinde bir tespit ve geleceğe hazırlık 
açısından değerli bir tutum olduğunu 
düşünüyorum.
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KORONAVİRÜS EĞİTİMDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ 

BAŞLATACAK MI?

B L  EM 
Müdürü Dr. r. 
yesi Mehmet li 

Tu tan, Koronavirüs 
pandemisinin 

dünyada ve 
Türkiye’de uzaktan 

e itime geçiş 
süreçleri ile ilgili 

düşüncelerini 
B L mag’e aktardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona-
virüs pandemisi, OE ’nin açıkladığı 
verilere göre  ülkede okulların ka-
panması nedeniyle 1 milyon öğrenci-
nin eğitimini bir süreliğine sekteye uğ-
rattı. Pek çok ülke, öğrencilerin eğitim 
süreçlerine kesintisiz devam edebil-
meleri için dijital eğitim teknolojilerini 
devreye soktu ve uzaktan eğitim siste-
mine geçiş yaptı. Türkiye’de ise  Mart 

 itibarıyla dersler çevrimiçi olarak 
yapılmaya başlandı.

BİL İ EM Müdürü r. Öğr. Üyesi 
Mehmet Ali Tuğtan, sosyal mesafelen-
me  koşulları devam ederse uzaktan 
eğitim teknolojilerinin tahminimizden 
daha hızlı bir şekilde gelişebileceğine 

parmak basıyor. Tuğtan’a göre  bu sü-
reçte tüm dünyada uygulanan deneysel 
yöntemler bu alanda önemli bir bilgi bi-
rikimi sağlıyor.

oronavirüs eğitim sistemini 
değiştirecek mi?
Tuğtan, tüm dünyanın kısa bir süre içe-
risinde uzaktan eğitime geçmek zorun-
da kalmasını şöyle değerlendiriyor:
İstem dışı gerçekleşen bu dönüşüm, 

beklenmedik ve acil duruma verilen bir 
tepki. olayısıyla öncelikle bu duru-
mu, dünyada son  yıldır devam eden 
online eğitim trendinden ayırt etmek 
gerekiyor. Şu anda bütün dünya hızla 
uzaktan eğitim araçlarını kullanarak 
geçici bir süre için eğitimin devamını 

sağlamaya çalışıyor. Bu açıdan baktı-
ğımızda uzaktan eğitim araçlarının bu 
acil durum gereksinimlerini karşılaya-
cak minimum yeterliliklere sahip oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Ancak bu teknoloji 
ideal midir, yüz yüze eğitimi tamamen 
gereksiz hale getirecek kadar ilerlemiş 
midir derseniz, tabii ki cevabı hayır.

Çünkü online eğitimde pratik dersle-
rin nasıl gerçekleştirilebileceği sorusu 
hepimizin önünde duruyor. zaktan 
eğitim araçları içinde bunu karşılaya-
bilecek yöntemler elbette var  ancak 
henüz bu teknolojiler dünyada yaygın 
kullanıma olanak tanıyacak kadar kit-
leselleşmiş değil.  Tuğtan, karantina 
döneminin uzaması gündeme gelecek 
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olursa uzaktan eğitim teknolojilerine 
daha fazla yatırım yapılmasının ve bu 
teknolojilerin normalden çok daha hızlı 
gelişmek durumunda kalacağı fikrin-
de. Bu aşamada,  ve sonrasında 
dijital ortamın içine doğan bireylerin 
değil, öğretmenlerin  yeni teknolojilere 
adaptasyon konusunda sıkıntı çekece-
ğini ancak 15-  yıl sonra daha yüksek 
oranda dijital yerli kuşaktan insan aka-
demik iş gücüne katılacağı için artık bu 
teknolojilerin kullanımı daha yaygın 
hale geleceğini de ekliyor.

Çoğumuzun aşina olduğu sanal ve artı-
rılmış gerçeklik teknolojileri ise bu sü-
reçte çok daha gerçekçi ve maddi açıdan 
erişilebilir hale gelecek. İnsanların ar-
tırılmış gerçeklik gözlüklerini kullana-
rak birbirlerinin hologramlarını sanal 
ortamda görebileceği ve aynı zamanda 
aynı teknolojiye sahip eldivenler ile de 
bir cisim üzerinde çalışma imkanı bu-
labileceği ya da holografik tahta üze-
rine yazı yazabilecekleri uygulamalar 
mevcut. Bu tür teknolojilerin kullanımı 
arttıkça fiyatı da azalacak ve kullanım 
konusunda sıkıntı yaşanmayacak. Tuğ-
tan, uzaktan eğitim için çok pahalı yatı-
rımlar yaptıklarını ve sanal sınıf  gibi 
projelerin yaygınlaşacağını belirtiyor. 

ürkiye ne durumda?
zaktan eğitimde Türkiye’yi diğer ülke-

ler ile kıyasladığında ise durumun hiç 

de fena olmadığını düşünüyor ve ne-
denlerini şöyle sıralıyor: evletin bu 
alanda çeşitli devlet üniversiteleri nez-
dinde çok ciddi yatırımları var. İkinci-
si, Türkiye’de vakıf üniversiteleri de bu 
alana ciddi yatırımlar yaptılar. Bizim 
gibi tamamen çevrimiçi programlar 
yürüten, uluslararası araştırmalar ve 
yayınlar yapan çok kuvvetli uzaktan 
eğitim merkezlerine sahip vakıf üniver-
sitelerimiz var.   

Temel problemleri teknolojik ve alt ya-
pısal olarak gören Tuğtan  internet bant 
genişliği, insanların sahip oldukları 
bilgisayar ve diğer iletişim araçlarının 
teknolojik özellikleri konusunda sıkıntı 
yaşandığına dikkat çekiyor ve ekliyor: 
Türkiye’nin internet altyapısı kaldır-

dığı sürece insani ve kültürel açıdan 
sürece kolay adapte olabileceğini düşü-
nüyorum.

zaktan eğitimde B LG
zaktan eğitimde  yıllık bir geçmişe 

sahip olan BİL İ’de EM olarak  
yılında Türkiye’de ilk çevrimiçi İşletme 
Yüksek Lisans Programı’nı başlattıkla-
rını ve o zamandan bu yana beş uzaktan 
eğitim yüksek lisans programları oldu-
ğunu belirtiyor. BİL İ, 15’ten beri 
örgün lisans ve önlisans programların-

da harmanlanmış, blended  denilen 
modeli kullanıyor gerçek ortamda ve-
rilen derslerin ölçme ve değerlendirme-
leri ile içeriklerinin bir kısmının dijital 
platformlara aktarıldığı bir sistem .  

Lisans ve önlisans olarak toplamda 
yaklaşık  ders harmanlanmış ya da 
tamamen çevrimiçi yöntemle veriliyor 
yani BİL İ’de dijitalleşme oranı, bütün 
derslerin geneline göre yaklaşık olarak 

1 . BİL İ’deki uzaktan öğretime geçiş 
sürecinde hazırlık, diğer üniversitele-
rin çoğu ile karşılaştırıldığında  bilgi 
birikimi, altyapı, öğretmenlerin hazır-
lığı ve ders içeriğinin dijitallik seviyesi 
açısından çok daha gelişmiş. Çoğu üni-
versitenin uzaktan eğitim merkezleri-
nin yaptığı gibi yalnızca teknolojik ve 
operasyonel destekle sınırlı kalmadık-
larını belirten Tuğtan, öğretmenlerin 
aldığı pedagojik destek hakkında şöyle 
bilgi veriyor: Pedagojik danışmanları-
mız projelerini yürüttükleri dersler için 
gözlemci olarak hocalarımıza düzenli 
aralıklarla geri bildirimde bulunuyorlar 
ve uzaktan eğitim derslerinin yüksek 
kalitede devam edebilmesi için destek 
sağlıyorlar.

 Mart hazırlık süreci
 Mart itibarıyla tüm eğitim kurumla-

rında uzaktan eğitime geçildi ve BİL İ 
de dönemin geri kalan  haftalık süre-

cini bu şekilde tamamlayacak. Staj ve 
uygulama dersleri için ise YÖK’ün 

talimatlarını bekleyecek.

Tuğtan BİL İ’de uzaktan eği-
time geçiş sürecinde operasyo-
nel, teknik ve pedagojik destek 
ekiplerinin seferber edildiğini, 
öğretmenlerin gerçek zamanlı 

destek alabilmesi için gerekli 
altyapının hazırlandığını belirti-

yor ve şöyle ekliyor: ektörlüğü-
müz başta olmak üzere okul yöneti-

minin, tüm fakülte yönetimlerinin ve 
programlarımızdaki tüm hocalarımı-
zın can-ı gönülden desteği bizim bu ol-
dukça ağır görevi başarabilmemiz için 
en büyük yardımımız.

“SOSYAL 
MESAFELENME” 

KOŞULLARI 
DEVAM EDERSE 

UZAKTAN EĞITIM 
TEKNOLO ILERININ 

TAHMINIMIZDEN DAHA 
HIZLI BIR ŞEKILDE 

GELIŞE EK.
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MİMARLIK MEZUNLARIMIZ, TÜRKİYE’NİN 
MİMARLIK ORTAMINA YÖN VEREN

YENİ NESİL TASARIMCILAR

Mimari Tasarım 
Yüksek Lisans Program 

Direktörü Dr. 
Evren Aysev, Bilgi 

Üniversitesi Yüksek 
Lisans Programı’nın 

15. yılını doldurmasına 
dair düşüncelerini 

bizlere aktardı.

Dr. Evren Aysev
M�mar� Tasarım Yüksek 
L�sans Program D�rektörü
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Bu yıl Bilgi Üniversitesi Yüksek 
Lisans Programı 15. yılını 
dolduruyor. Yüksek lisans 
programı için bu geçen süreyi 
nasıl değerlendirirsiniz?
İstanbul Bilgi Üniversitesi mimarlık 
eğitimine 15 yıl önce Mimari Tasarım 
Yüksek Lisans programı ile başladı. 
Programın kurucu direktörü Prof. r. 
İhsan Bilgin başta olmak üzere Türki-
ye mimarlık sahnesinin akademik ve 
profesyonel anlamda pek çok önemli 
isminin katkı verdiği programın, ku-
ruluşundan itibaren Türkiye mimarlık 
eğitiminde çok özel ve prestijli bir yerde 
konumlandığını söyleyebiliriz. Profes-
yonel alana yetkin ve entelektüel biri-
kimi olan yüksek mimarlar yetiştirmek 
gibi bir gayesi olan program genç tasa-
rımcıları, donanımlı mimarlar ve aka-
demisyenlerle son derece dinamik ve 
enerjisi yüksek bir ortamda buluştur-
du. Bu birlikteliğin hem öğrenciler, hem 
de atölye ve ders yürütücüsü mimarlar 
ve akademisyenler için süreç ve sonuç 
ürünlerin kalitesi anlamında üst dü-
zey olduğunu söylemek gerek. Bugün, 
bu programdan mezun pek çok mimar, 
Türkiye’nin mimarlık ortamına yön ve-
ren yeni nesil tasarımcıları oluşturuyor.    

Geçen bu süreçte yüksek 
lisans programı için ne gibi 
değişiklikler yapıldı, nasıl 
gelişmeler yaşandı?

eçen bu sürede Mimari Tasarım Yük-
sek Lisans programı, Türkiye’nin genel 
durumu ve yüksek öğretim sisteminde-
ki dönüşümlere paralel olarak önemli 
birkaç dönüşüm anı yaşadı. Öncelikle,  
ilk 1  yılı boyunca öğrencilerine 1  
burs olanağı tanıyan program, son 5 yıl-
da daha farklı bir yapıya evrildi. Prog-
ram direktörü ve akademik kadroda 
bazı değişiklikler yaşandı. YÖK’ün ka-
rarları doğrultusunda  dönem   yıllık 
olan programın, ülke genelindeki diğer 
tezsiz yüksek lisans programları gibi  
dönemlik bir yapıya dönüşümü gerçek-
leşti. Öte yandan Bilgi Mimarlık Yüksek 
Lisans programları çerçevesinde, Mi-
marlıkta Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek 

Lisans programının açılması ve ortak 
bir ders havuzunun oluşturulması ile 
birlikte tasarım araştırmaları  bilgi 
alanına dair daha kapsamlı bir zeminin 
kurulması hedefi ortaya koyuldu.  

Bu değişimler ile birlikte, uluslararası 
mimarlık ortamıyla bütünleşmek, oku-
lun küresel bir mimarlık eğitim merkezi 
olarak konumunu pekiştirmek ve farklı 
kültürlerden tasarımcıların bir arada iş 
üretebilmelerine olanak sunmak adına, 
uluslararası mimarlık pratiğinin dik-
kate değer isimlerinin ve kurumlarının 
yaz dönemlerinde kısa dönemli atöl-
yeler verdiği  Mimari Tasarım Yüksek 
Lisans Yaz Atölyeleri  serisi düzenlen-
meye başlandı. Ayrıca, deneyimin ve 
kolektif üretimin, tasarım eğitiminin 
önemli ve yapısal bir parçası olduğu 
inancı doğrultusunda, son 5 yıldır öğ-
rencilerin inisiyatifinde şekillenen bir 
dizi ders dışı etkinlik düzenlenmekte. 
Mekan Konuşmaları  isimli bu etkinlik 

serisi  yüksek lisans öğrencilerin dinle-
mek, tanışmak, tartışmak istedikleri 
farklı profillerde konukları davet etmek 
yoluyla düzenledikleri, tüm fakülteye ve 
kente açık, haftalık seminer serisidir.

Bu gelişmeler öğrencilerin 
hayatında ne gibi farklar 
yaratıyor, kariyer yolculuklarına 
nasıl katkılar sağlıyor?
Programın kuruluşundan beri önem-
li hedeflerinin genç mimarları yetkin 
tasarımcılarla stüdyo ortamında bu-
luşturmak, bir yandan da öğrencilerin 
akademik  kuramsal altyapılarını sağ-
lamlaştırmak, onlara güncel mimarlık 
tartışmalarına eleştirel bir bakış geti-
rebilen bir aydın formasyonu kazan-
dırmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu he-
defler, ders ve stüdyo ortamına tasarım 
alanındaki yeni tartışmaları taşıyabilen 
ve Türkiye mimarlık ortamına önemli 
katkı sağlayan yeni tasarımcıların ve 
akademisyenlerin ekibe katılmasıyla 
kendini güncelleyerek devam etmekte. 

luslararası mimarlık ortamının ilgi 
çekici tasarımcılarının katılımıyla yü-
rütülen yüksek lisans yaz okulu atölye-

leri ve öğrencilerin düzenlediği haftalık 
seminer serileri ile birlikte böyle yoğun 
bir araştırma ve öğrenme ortamı içinde 
bulunmak öğrencilerin sadece tasarı-
ma değil dünyaya bakışlarını yeniden 
kuran, olgunlaştıran bir durum. Bir 
yandan günümüz mimarlık ortamına 
yön veren ulusal ve uluslararası başta 
mimarlık ofislerinin kurucularıyla bir-
likte çalışma imkanı buluyorlar, diğer 
yandan da dünyada tartışılan güncel 
mimarlık konuları ile karşı karşıya ka-
lıyorlar. Bu durumun da öğrencilerin 
kariyer yolculuğuna niteliksel ve nice-
liksel olarak büyük katkı yaptığını söy-
lemek mümkün.
 
Mimarlık yüksek lisans 
programına farklı dallardan 
katılım kabul oluyor mu 
/ oluyorsa hangi lisans 
mezunları daha çok eğilim 
gösteriyor ve kabul ediliyor?
Tezsiz ve projeli olan Mimarlık Yüksek 
Lisans Programı’na sadece üniversite-
lerin Mimarlık Lisans bölümlerinden 
mezun adaylar kabul ediliyor. Tezli olan 
Mimarlıkta Tarih, Teori, Eleştiri Yük-
sek Lisans programına ise, iç Mimarlık, 
peyzaj mimarlığı gibi tasarımın diğer 
dallarından adaylar da kabul ediliyor.

BIR ANDAN  
GÜNÜMÜZ MIMARLIK 

ORTAMINA N 
VEREN ULUSAL VE 

ULUSLARARASI  
BAŞTA MIMARLIK 

OFISLERININ 
KURU ULARI LA 

BIRLIKTE ALIŞMA 
IMKANI BULU ORLAR, 

DIĞER ANDAN DA 
DÜN ADA TARTIŞILAN 

GÜN EL MIMARLIK 
KONULARI ILE KARŞI 

KARŞI A KALI ORLAR.
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RAYKA KUMRU 
YAPTIĞI MESLEĞI KENDI 

TANITMAYA KARAR VERDI

-  SÖYLEŞİ   RAYKA KUMRU -
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Seksolog Rayka Kumru, 
mesleğini tanıtırken 
Bilgi Üniversitesi’nde 
yüksek lisans yapmaya 
karar vermesinin 
sebeplerini  programın 
ona kattıklarını 
ve çalıştığı alanda 
yaptığı çalışmalarını 
detaylarıyla 

itae’ye aktardı.

Öncelikle bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

ereden başlamalıyım bilemedim. 1  
yılında İstanbul’da doğdum. Liseyi bi-
tirdikten sonra politika ve sonrasında 
insan hakları hukuku okuma hayaliyle 
Kanada’ya gittim. İşler planlanan gibi 
ilerlemedi görüldüğü üzere... Çalışma 
alanım kapsamlı cinsellik, ve cinsel 
sağlık. luslararası ve yerel projelere 
içerik, kültürel uyarlama, kapsamlılık 
ve bilimsel tutarlılık üzerine danışman-
lık vermiyorum, proje geliştirme, ileti-
şim stratejisi ve araştırma konularında 
markalarla iş birliğinde çalışıyorum. 

eçen yıldan beri zamanımın büyük 
kısmını Kanada’da geçirmeye başladım. 
Orada da dijital odaklı cinsellik çalış-
malarında görev alıyorum, bir yanda da 
Türkiye’deki çalışmalarımı sürdürüyo-
rum.

ençlerin kapsamlı cinsellik bilgisine 
erişebilmesi için tabukamu.com’u ve 
regl konusundaki olumsuz toplumsal 
algıları yıkmak üzere reglhikayeleri.
com eb sitelerini kurdum. Tabu yıkı-
mında itina ile kullandığım çok taze bir 
YouTube kanalım var. 

Eğitim geçmişimi merak edenler için 
de, niversity of British olumbia’da 
Sosyoloji ve insellik Bilimleri lisans 
eğitimi, urtin niversity’de Seksoloji 
Yüksek Lisansı, ve İstanbul Bilgi Üni-
versitesi’nde Pazarlama İletişimi Yük-
sek Lisansı’nı tamamladım. 1 ’de ise 
Kanada’da Options for Se ual Health’in 

insel Sağlık Eğitmenlik Eğitimi prog-
ramını başarıyla tamamladım. 

Yüksek lisansınızı stanbul 
Bilgi Üniversitesi Pazarlama 
letişimi nde yapmaya 

nasıl karar verdiniz? 
Türkiye’de çok tanınmamış bir mesle-
ği yapıyordum. Potansiyel müşterilere 
kendimi tanıtmadan önce hem kendi 
markamla örtüştüğü doğrultuda ko-
numlandırarak, hem de ilerlemek is-
tediğim sektör bağlamında mesleğimi 
tanıtmam gerekiyordu. erek meslek, 
gerek markam gerekse sunduğum hiz-
metlerin hedef kitleme ulaşabilmesi 
için kendimce sağlam bir iletişimim 
olması gerektiğine inanıyordum. Sınırlı 
bütçe, birçok girişimcinin karşılaştığı 
bir sorun. Bir ajans ile çalışabilecek du-
rumda değildim, dolayısıyla neden ken-
di işimi kendim öğrenmeyeyim ki diye 
düşündüm. Pazarlama iletişimine dair 
herhangi formal bir eğitimim olmadı-
ğı için kendimi eksik hissediyorum bu 
alanda. İşin açıkçası, biraz da yalnız bir 
meslek olduğu için tekrar bir kampü-
se ve kariyer hedeflerimle örtüşen bir 
programa dahil olmanın mental sağ-
lığım için de iyi olacağını düşünmüş-
tüm. Bilgi’de yüksek lisansıma 
başladığımda eş zaman-
lı, seksoloji yüksek 
lisansımın tezini 
yazıyordum. ı-
şarıdan bakan 
birine gereksiz 
kaotik gözük-
se de, kam-
püste olmak, 
akademik bir 
ortamda ol-
mak ve Bilgi’de 
olmak o süreçte 
de bana çok destek 
oldu  beni motive etti. 

Bu yüksek lisans programı 
kariyer yolculuğunuzda 
ne gibi değişimler yarattı? 

tkisi nasıl oldu?
Öncelikle kendi markamı istediğim 
noktaya taşımama yardımcı oldu. Sun-

duğum hizmetlerden, kitaplarıma ka-
dar birçok farklı kategorideki içeriklere 
farklı bir gözle bakmama vesile oldu. O 
güne kadar aldığım sosyoloji, seksoloji, 
tasarım eğitimlerini ve edindiğim pro-
fesyonel deneyimleri tek bir çatı altın-
da harmanlayıp sunmama da alan açtı. 
Eğitimden danışmanlığa geçişimde 
de markalarla olan profesyonel ilişki-
lerimde çok faydasını gördüm. İçerik 
konusunda uzman olmanın yanı sıra, 
o içeriğin ne şekillerde sunulacağı, ile-
tişimi, pazarlamasının nasıl yapılacağı 
konusunda da güvenilir bir perspektif 
oluşturdum bu sayede. 

dınızı taşıyan bir danışmanlık 
ve eğitmenlik kurumunuz 
var, bu kurumu açmaya nasıl 
karar verdiniz, verdiğiniz 
hizmetler hakkında da bizi 
bilg ilendirir misiniz?

1 ’te Türkiye’ye döndükten sonra 
yapmak istediğim işi, istediğim şekilde 
ve kitleye yapabilmem için kendi işimi 
başlatmam gerektiğini farkettim. As-
lında biraz da zorunluluktan oldu diye-
biliriz. Yıllar geçtikçe başka uzmanlarla 
iş birliğinde çalışmalarımız sürdü. İlk 
dönemlerde odağım eğitimdi. Okullar-

da . sınıf ve üstü sınıflarla, 
ebeveyn grupları ve okul 

yöneticileriyle çalış-
tım. Üniversitede 

öğretim görevlisi 
olarak çalıştı-
ğım ve eş za-
manlı olarak 
sosyal med-
yayı da daha 
etkili kullan-
maya başladı-

ğım dönemde 
birçok farklı üni-

versitede konuşma-
cı olarak bulundum. 

1 ’den itibaren, pazar-
lama iletişimi programından da 

mezun olmanın verdiği farklı vizyonla, 
ağırlıklı olarak marka ve kurumlar-
la çalışmaya başladım. Eğitimler hala 
devam ediyordu fakat odak noktam 
danışmanlığa doğru çekilmişti. Sundu-

DIŞARIDAN 
BAKAN BIRINE 

GEREKSIZ KAOTIK 
G ZÜKSE DE, KAMPÜSTE 

OLMAK, AKADEMIK 
BIR ORTAMDA OLMAK 
VE BILGI DE OLMAK O 

SÜRE TE DE BANA OK 
DESTEK OLDU  BENI 

MOTIVE ETTI.

-  SÖYLEŞİ   RAYKA KUMRU -
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ğum hizmet aslında çok net: insellik 
çatısı altında toplanan konularda etkili 
iletişim ve strateji hizmeti sunmak. Bu 
kapsamlı bir projenin içeriğinden ta-
sarımana kadar olan süreçlere dair bir 
danışmanlık da olabilir, belli konuların 
dijital alanda sunulması da. eklam 
metinlerinden, kitaplara, sosyal medya 
kampanyalarından, cinsellik eğitimi 
programlarına uzanan çok çeşitli bir 
çalışma alanım var. Özetlemek gere-
kirse benim işim, cinsellik bilgisine 
erişimi ve istenilen tutumların edinil-
mesini sağlamak, sorunlara kapsamlı 
şekilde, kurumların stratejileri ve için-
de bulundukları kültürle uyum içinde 
ele almalarına destek olmak  kişilerin 
yaş, deneyim ve değerlerine saygılı bir 
biçimde çözüm üretmelerine bilime da-
yalı yöntemlerle alan açmak.

Ü lkemizde cinsellik bir 
tabu, konuşulmuyor veya 
soru sorulması normal 
karşılanmayabiliyor bu 
nedenle de gençler çok fazla 
bilgi sahibi olamıyor. 

izce bu konuyu tabu 
halinden çıkarmanın 
yolu ne olabilir, nasıl 
adımlar atılabilir? 

inselliği ve cinsel sağlığı, 
sağlıklı şekillerde bol bol konuş-
mak, içeriğe maruz kalmak, ve 
her şeyden önemlisi tartışma 
ortamları yaratmak. Üni-
versitede ders verdiğim 
dönemde, dönemin ilk 
dersi ile son dersi ara-
sındaki farkı gözlem-
lemek keşke herkesin 
görebileceği, izleye-
bileceği bir deneyim 
olsa. Bir öğrencim 
hocam, biz burada ne 

kadar rahat konuşabiliyo-
ruz artık, güvenli bir 
ortamdayız  dış 
dünyaya çıkınca 
biraz afallıyor in-
san’ demişti. Sınıfı-
mız 5 kişilik bir sınıftı. 

-  tane  saatlik ders sonucunda, bol 
bol tartışma, bol bol eleştiri, bol bol 
yeni bilgi  insan gelişiyor, özgürleşiyor, 
ve her şeyden önemlisi sorguluyor. Tek 
çözüm formal eğitim değil. ergilerin, 
filmlerin, reklamların, ve ambalajların 
bile bu devrimde rolü olduğuna inanı-
yorum. 1 ’da aktif olarak nstagram 
hesabımı bir eğitim aracı olarak kullan-
maya başladım. İlk başladığım dönem-
lerde belli kelimelerin kullanımına dair 
aldığım eleştiriler, şimdi takipçilerimin 
normal’i haline dönüştü. ördükçe, 
konuştukça, tartıştıka, sorguladıkça ve 
bize sunulanları tek doğru olarak kabul 
etmedikçe ancak tabuları yıkacağız. 

B LG  yüksek lisans mezunu 
olmanın kariyerinize ne gibi 
faydaları oldu?
Okuduğunuz üniversitenin isminin, 
cisminin çok önemli olduğuna inanıyo-

rum. Keşke olmasaydı çün-
kü dışı her zaman içeriği 

yansıtmayabiliyor. ü-
venilir ve itibar sahibi 

bir eğitim ku-
rumu olma-

sının ya-

nında BİL İ’nin bana kattığı en büyük 
fayda, sevgi, saygı ve özlemle andığımız 

elil Oker, resi Sanje, Akan Abdula ve 
Kaan arnalı’dan ders alma imkanıydı. 
Yine mesleğimin evrimleştiği, geliştiği 
ve dönüştüğü bir dönemde bana ihtiya-
cım olan temeli sağladı. Yakın zamanda 
dahil olduğum bir kurumdaki pozisyo-
na beni hazırladığına da ayrıca inanı-
yorum.

ÜNIVERSITEDE DERS 
VERDIĞIM D NEMDE, 
D NEMIN ILK DERSI 

ILE SON DERSI 
ARASINDAKI FARKI 

G ZLEMLEMEK 
KEŞKE HERKESIN 

G REBILE EĞI, 
IZLE EBILE EĞI BIR 

DENE IM OLSA.
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Otizmli çocuk annesi Feriha Birdal

“Çocuğum   
 büyüyünce bana 
 anne diyebilsin
 yeter...”

Feriha Hanım gibi annelerin hayalleri, birçok çocuk için küçük 
ama otizmli çocuklar için büyük hayaller. 
Fakat erken tanı ve eğitimle ulaşılamayacak hayaller değil.

Destek verseniz yeter.

www.tohumotizm.org.tr - 0 212 244 75 00
Tüm operatörlerin faturalı hatları için geçerlidir. SMS başına Türk Telekom 2 SMS, Vodafone 1 SMS bedeli 
ayrıca ücretlendirmekte, Turkcell ücretlendirmemektedir.

TOHUM
YAZIN



İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim istemleri 
mezunu Yasemin İpek  babasından ilham alarak 
moda sektörüne girdi ve kendi markasını yarattı.

HER DAİM ÜRETMEYİ VE
YARATMAYI SEVEN BİRİ:

YASEMİN İPEK

Öncelikle bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
Üsküdar SEV ve Terakki Lisesinde oku-
dum, ardından Bilgi Üniversitesi Medya 
ve İletişim sistemleri bölümünü burslu 
olarak kazandım, 1  yılında mezun 
oldum. Üniversite süresince oğan 
Burda ergi grubuna ait  dergide ça-
lıştım. Şimdi ise but  markasının kuru-
cusu ve tasarımcısıyım. 

Okul bittikten sonra neler 
yaptınız?
Mezun olduktan sonra ne şekilde iler-
lemem gerektiği hakkında kararsız kal-
mıştım. Sosyoloji üzerine yüksek lisans 
yapmak istiyordum, hala da istiyorum 
fakat hemen mi yapmalı yoksa iş hayatı-
na mı atılmalı ikileminde kalmıştım. Su 
yolunu buluyor herhalde ki bir baktım 
kendi markamı kurma sürecine girmi-
şim.

Mezun olduğunuz bölüm 
yani Medya ve letişim 

istemleri, moda alanındaki 
çalışmalarınızda nasıl bir katkı 
sağladı? tkisi nasıl oldu?
Okuduğum bölümün dergide yaptığım 
işlere katkısı pek olmadı açıkçası. er-
gilerdeki çalışma sürecimde çeviri ve 
styling asistanlığı yaptığım için birbir-
leriyle çok bağlantı sağlanamadı benim 
açımdan. but  markasını oluşturmaya 
nasıl karar verdiniz  Markanızdan ve 
bu marka altındaki ürünlerinizin deta-
yından bahsedebilir misiniz

Hayatımın bana zevk veren alanlarında 
her daim üreten, yaratan biri oldum. 
Beni besleyen, beni ben yapan olay bu 
çünkü. aliba bu sebepten bir marka 
yaratma aşamasına girişmemde özel-
likle modaya olan tutkumdan ötürü pek 
de şaşırtıcı olmadı. Hem sosyal medya 
üzerinden yürüttüğüm işim hem de 
baba mesleğinin tekstil olması süreci 
daha da hızlandırdı ve tazecik bir but  
doğdu  

but ’nin hedefi  günlük kullanıma uy-
gun, zamansız ama kendine ait ruhu 
olan parçalar yaratmak. Her daim gi-
yebileceğiniz ama giyerken sizi özel his-
setirecek detayları barındıran ürünler 
sunmak.

BUT NIN 
HEDEFI  GÜNLÜK 

KULLANIMA 
U GUN, ZAMANSIZ 

AMA KENDINE 
AIT RUHU OLAN 

PAR ALAR 
ARATMAK.

Yasem�n İpek
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi 
Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu’nun yazdığı “Dijital Hukuk” 

kitabında sınırsız dijitalleşme ve yapay zekanın hayatımızın 
ne kadar içinde olacağının yanı sıra İnternet Mahkemeleri 

ve Online Katil Olmak gibi ilginç konular da yer alıyor.

ÖĞRENCİLİK HAYATINDA
“DİJİTAL HUKUK”

İSİMLİ KİTABINI YAZDI

izi i ital ukuk kitabını 
yazmaya yönlendiren neydi?
Aslında ijital Hukuk  doğal bir sü-
recin neticesinde ortaya çıktı. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. 
sınıftayken herkesin tanıması gerek-
tiğini düşündüğüm ünlü düşünürlerin 
vecizelerini çeşitli görsellerle birlikte 
insanlara sunmayı, böylelikle önemli 
değerlerimizi, geniş kitlelere tanıtmayı 
amaçlayarak oluşturduğum File enk 
projesi için çalışırken edindim. File-

enk projesi, yazılımcının arzu ettiğim 
ürünü ortaya çıkaramaması neticesin-

de bu yazılımı da öğrenmem gerektiğini 
düşündüm ve Bilgisayar mühendisliği 
ile yan dal yapabileceğimi öğrendim. 
Bunun üzerine Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünde yan dal eğitimime başlama-
mı takiben hukuk ve yazılımı bir araya 
getiren çeşitli projeler tasarladım ve 
her biri ile bizzat ilgilendim. Bu süreçte 
elbette eğitim hayatıma dair verdiğim 
kararların oldukça faydasını gördüm  
hem hukuk hem de mühendislik alanın-
da derslerde gördüklerimi  genç yaşta 
başladığım iş hayatına uygulama imka-
nım oldu. 

isan 1  yılında kurduğum ve yöne-
ticisi olmaya devam ettiğim  ijital 
Teknoloji Şirketi bünyesinde geliştirdi-
ğimiz hukuki yazılım programlarından 
olan BilirSite.com projesi ile işçilerin iş 
ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında 
iş sözleşmesinden doğan tazminat ala-
cakları gibi çeşitli haklarının hesaplan-
ması yapılıyor. Hatta BilirSite  İstanbul 
Ticaret Üniversitesi ektörü, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi ekanı ve 
Beykent Üniversitesi İktisat Profesörü 
olmak üzere üç profesör hocamızın re-
feranslarıyla beş binden fazla kullanıcı-

Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu
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ya ücretsiz hizmet veriyor. Yapay eka 
ile çok yakında tüm hukuki kaynakla-
rın ve mahkeme kararlarının saniyeler 
içinde özetlenebilmesini sağlayan Ka-
nunKoyucu.com ise şirket bünyesinde-
ki en değerli proje olacak. İşte bu pratik 
hayattaki deneyimlerim kitabın şekil-
lenmesine büyük katkı sağladı.

Tüm bunların neticesinde klasik hu-
kuk sisteminin, içinde bulunduğumuz 
dijital çağın birçok gerekliliğini kar-
şılamak için artık yeterli olamaması 
üzerine yeni hukuki kavramlarına olan 
ihtiyacın bir şekilde karşılanması ge-
rektiğini fark ettim. Bu sebeple ijital 
Hukuk Kavramı  isimli ilk akademik 
makalemi yazdım. Bu makaleyi birçok 
hocama yolladım. Her birinden çok gü-
zel dönüşler alınca bunu yayınlamayı 
düşündüm. Ancak ülkemizde akademik 
makale okuyanların sayısının az oldu-
ğunu dikkate aldım ve bunu herkesin 
anlayacağı şekilde son derece sade bir 
dille anlattığım ijital Hukuk kitabını 
yazdım.

eticede, hukuk ve bilgisayar mühen-
disliği gibi iki farklı disiplinin  teorik 
ve pratik sahasındaki gözlemlerim bu 
kitabı doğurdu. Telif hakkı gelirleri-
nin Prof. r. Aziz Sancar’ın kurucusu 
olduğu Aziz and en Sancar Foun-
dation’a bağışlanacağı kitabım titiz 
bir çalışma süreci sonucunda  yıllık 
akademik-mesleki yayınevinden Şubat 

’de, ben henüz üniversite . sınıf 
öğrencisiyken yayımlandı.

itabın içeriğini bize kısaca 
anlatabilir misiniz, hedefine 
kimleri alıyor?
Teknolojinin son zamanlarda hızla ge-
lişmesi, doğal olarak birçok konuda diji-
talleşmeyi beraberinde getirdi. Yeni bir 
çağa adım attığımız bu dönemde hiçbir 
şeyi teknolojiden uzak düşünemeyiz. 
Hayatımızdaki her şey dijitalleşmeye 
başlamışken, insanın olduğu her yerde 
düzenin ve yaşamın devamı için olmaz-
sa olmaz disiplinin yani hukukun diji-
talleşmemesi mümkün değildir. 

ijitalleşme klasik hukuk sistemimizin 
tanımadığı hukuki sorunları da berabe-
rinde getirdi. Her ne kadar teknolojik 
gelişmelere uygun olacak şekilde yakın 
zamanda değişikliğe uğrayan kanunla-
rımız mevcut olsa da söz konusu deği-
şikliklerin dijital çağın hukukunun ihti-
yaçlarını karşılamaya yetmediği açıktır. 
Sadece robotların çalıştığı otellerin 
açıldığı  yapay zekanın şiir yazabilmesi-
nin, resim yapabilmesinin konuşulduğu 
bir dönemde gerçek ve tüzel olmak üze-
re yalnızca iki kişilik türü üzerine ku-
rulmuş bir hukuk sistemi her geçen gün 
daha da zayıf kalmakta. itekim kendi 

eserini oluşturabilen 
bir varlığı klasik hukuk 
anlamında hala eşya  
olarak tanımlamak kim-
seyi tatmin etmeyecek-
tir, ancak hali hazırdaki 
kanunlar başka türlü bir 
yoruma imkan verme-
mektedir. Buna göre yeni 
bir kişilik türünü tanı-
maya olan ihtiyacımızı 
anlattığım Yapay Kişi-
lik  bölümünün yanı sıra 
İnternet Mahkemeleri, 

Online Katil Olmak, Mi-
mar Sinan irilse Eser-
lerinin Sahibi Kim Olur, 

obot Hakimler, Bilişim 
Kanunu  gibi başlıklar 
altında da kanunlarımız 
ile teknoloji çağının ihti-
yaçlarının paralel olma-
yışına değinirken, hukuk 
sisteminin pratik hayata 
nasıl daha uygun hale 
getirilebileceği hakkında 
yazıları kaleme aldım.  

TÜM BUNLARIN NETI ESINDE KLASIK HUKUK 
SISTEMININ, I INDE BULUNDUĞUMUZ DI ITAL 

AĞIN BIR OK GEREKLILIĞINI KARŞILAMAK I IN 
ARTIK ETERLI OLAMAMASI ÜZERINE ENI HUKUKI 

KAVRAMLARINA OLAN IHTI A IN BIR ŞEKILDE 
KARŞILANMASI GEREKTIĞINI FARK ETTIM.
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ijital Hukuk  çok soyut, derin ve tek-
nik bir konu. Bu konuyu yalın bir üslup-
la özetlemeye ve Mevlana’nın e kadar 
bilirsen bil, söylediklerin karşındakile-
rin anlayabileceği kadardır , sözünün 
ışığında önce bilmeye, sonra herkesin 
anlayabileceği şekilde konuyu anlatma-
ya gayret ettim. Hukukçu olmayanların 
veya teknolojiyle ilgilenmeyenlerin de 
anlayabileceği bir dille yazmanın ya-
nında  kitaptan hukukçuların ve tekno-
lojiyle ilgilenenlerin de faydalanacağını 
ve ijital Hukuku  zevkle okuyacağını 
umuyorum.Çünkü  hukukun özünü , 
herkesin anlaması gerekir. Hukuk, 
herkes için vardır. Elbette ki herkesin, 
hukuku veya teknolojik gelişmeleri en 
detayına kadar bilmesi şart değildir fa-
kat daha adil bir dünyada yaşayabilmek 
için tüm insanların, hukukun özünü  
bilmesi kanaatimce şarttır. Teknolojik 
gelişmelerin de mantığının anlaşılması, 
her şeyin dijitalleştiği dünyada  kar-
şılaştığımız birçok olayı daha isabetli 
şekilde çözüme kavuşturmamızı sağla-
yacaktır. İşte, tüm satırlar, bu düşünce-
lerle kaleme alınmıştır. 

itap ile ulaşmak istediğiniz 
hedef nedir, nasıl geri dönüşler 
almayı umuyorsunuz?
Bir üniversite öğrencisi olarak, ilk kita-
bımın arka kapağına HSK üyesi, İstan-
bul Barosu Başkanı, anıştay üyesi ve 

ektör tarafından tanıtım yazılarının 
kaleme alınması aslında hedefi başlı 
başına yükseltiyordu. İlk defa ijital 
Hukuk isimli bir kitap yayımlanmıştı. 
Bunun gayesi de ijital Hukuku tanım-
lamak etkilerini yeni kavramlar oluş-
turarak açıklamaktı. Ancak bu eserin 
bir hedefi de karınca kararınca da olsa, 
ülkemizin gençlerinin geleceğe emin 
adımlarla ilerlediğini, kimsenin umut-
suzluğa düşmemesi gerektiğini metin 
altında dile getirmesiydi.

Açıkcası kitabın çıkmasıyla beraber 
İHA’ya, Milliyet, Sözcü, Yeniçağ gazete-
lerine, T  ve YouTube’daki bazı kanal-
lara ayrı ayrı röportajlar vermek, çok 
güzel geri dönüşler aldığımızı gösteri-

yordu. İstanbul Barosunda konferansa 
çağırılmak ve orada bir saatten fazla  
dijital diktatörlük, yapay kişilik, bilişim 
kanunu gibi yeni onlarca kavramı kah 
masada kah ayakta  tahtada anlatarak 
konuşmak  kitap imzalamak ise benim 
için unutulmazdı...

Tüm bu dönemlerde hukuk, mühendis-
lik ve yazarlık anlamında kendimi ola-
bildiğince geliştirme imkanı buldum  
hukuka dair, bilime dair, hayata dair 
birçok tecrübe edindim. Hukuk gibi 
yoğun bir ders programına sahip olan 
bir bölümün yanında bilgisayar mühen-
disliği dersleri de alırken aynı zamanda 
tüm bu projeler ile bire bir ilgilenmek, 
kitap yazmak, kitabın yayınlanma sü-
reci ile alakadar olmak kolay değildi  
ancak genç yaşımda yaşadığım bu de-
neyimin tüm bu zorluklara değdiğine  
bunların beni, ilgi alanlarım ve eğiti-
mim doğrultusunda daha fazla bilgi ve 
birikim sahibi olmam konusunda teşvik 

ederek gelecekte toplum için çok daha 
faydalı işler üretebilmem için hazırladı-
ğına inanıyorum.

Şunu da çok iyi biliyorum  daha yolun 
başındayım. Akademisyenlerden, ho-
calarımdan, büyüklerimden  ijital 
Hukuk kitabı ve devamındaki konfe-
ranslar, programlar ile çok güzel bir 
başlangıç yaptığımı çok sık duyuyorum. 
Bu eser aslında onların sayesinde çık-
tı. Onlar iyi ki varlar. Hayatta aslında 
adım adım sabırla çıkılır merdivenler. 
Bir önceki basamaklardan geçmeden, 
şu anki basamağa gelinemez. olayı-
sıyla orta okulda, lisede okuduğum ki-
taplar, projeler, etkinlikler, umutlar, se-
vinçler, hayal kırıkları, tüm bu süreçte 
yaşadıklarım, ijital Hukuk’u doğurdu. 
İnşallah ijital Hukuk da üst basamak-
lardaki nice eserlere, projelere gebedir. 
İdealim uğruna yorulmadan çalışmaya, 
üretmeye nefesim yettiğince devam et-
mek tek arzum
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AMAÇ SADECE EĞITMEK DEĞIL, 
BILGI ÜRETMEK VE 

PAYLAŞMAK
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Doç. Dr. Bahar Deniz Çalış Kural 
Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Tezli 

Yüksek Lisans Programı Direktörü



Bu yıl Bilgi Üniversitesi Yüksek 
Lisans Programı 15. yılını 
dolduruyor. Yüksek lisans 
programı için bu geçen süreyi 
nasıl değerlendirirsiniz?
Mimarlık Fakültesi mimarlık anabilim 
dalımız bünyesinde iki farklı yüksek 
lisans programımız var. İlk kurulan 
programımız Mimari Tasarım Progra-
mı. Bu programımız, bu yıl 15. yıl dö-
nümünü kutluyor. İkinci programımız 
da - daha sonradan açtığımız, Mimarlık 
Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Yüksek Li-
sans Programı. 15 sene önce İhsan Bil-
gin Hoca’mız önderliğinde kurulan ilk 
programımız da, daha sonrasında öğ-
renci almaya başlayan ikinci programı-
nız da geçen seneler içinde çok değişik-
likler geçirdi. Programlarımızı sürekli 
yenilemeye çaba gösteriyoruz. Her iki 
programımız da güncel ve interdisipli-
ner tartışmaların ışığında gelişiyor ve 
dönüşüyor. Bugün müfredatlarımıza, 
vizyonumuza ve ders içeriklerimize ba-
kacak olursanız, ilk başladığımız yer-
den daha farklı bir noktada olduğumu-
zu görebilirsiniz. Bu geçen süre içinde 
değişmeyen tek bir gerçek var: Yüksek 
lisans programlarımızda sadece öğ-
rencilerimizi eğitmeyi amaçlamıyoruz. 
Bu programlar, hem biz hocalara, hem 
kendi disiplinimize, hem de disiplinle-
rarası tartışmalara kaynak sağlayacak 
bir bilgi üretim ve paylaşım ortamı ve 
aracı olarak var oluyorlar. Bizler de öğ-
rencilerimizle birlikte araştırıyor, öğre-
niyor, tartışıyor ve bilgi üretimini canlı 
tutuyoruz. Benim, direktörü olarak 

Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi 
Tezli Yüksek Lisans Programı hakkında 
önemli bir noktaya vurgu yapmam ge-
rekirse, tarih ve teori odaklı olan kur-
gumuzda, mimari pratiğin bizlere sun-
duğu tasarım, temsil, sunum ve ürün 
üretimi konularındaki yeti ve bilgimizi 
de daha yazın odaklı araştırma proje-
lerine taşıyarak oldukça özgün çıktılar 
elde ediyoruz. Aynı şekilde, bizim güçlü 
teorik kurgumuz da proje ağırlıklı di-
ğer programımızı besliyor. Kadromuz 
çok güçlü. Programımızın vurgusu üç 
farklı ölçekte – peyzaj, kent ve mimar-
lık ölçeklerinde, gelişiyor. Bu üç ölçekte 
de farklı kanallarda araştırmalar yürü-
tüyoruz: Akdeniz çalışmaları, İstanbul 
kent çalışmaları ve dijital mimari üre-
tim teknolojileri. 

Geçen bu süreçte yüksek 
lisans programı için ne gibi 
değişiklikler yapıldı, nasıl 
gelişmeler yaşandı?
Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi 
Tezli Yüksek Lisans Programı’nın sü-
rekli olarak kendini yenilediğini söy-
leyebiliriz. İlk kurulduğunda bir süre 
için programın vurgusu İstanbul kent 
araştırmaları eksenine odaklanıyor-
du. İkinci evrede, Akdeniz ve İstanbul 
kent çalışmalarını modernite sorgusu 
ekseninde ele aldık. Üçüncü 
evrede, bu odaklara ek 
olarak kadromuzun 
çok güçlü olduğu 
tasarım tekno-
lojileri konu-
sunu da ön 
plana çıkart-
mak amacı ile 
bir tasarım 
araştırmaları 
l a b o r a t u v a r ı 
kurduk. Bu dö-
nemde, öğrenci-
lerimizin okuyup, 
yazarak kurguladıkları 
üretimlerine ek olarak, ta-
sarımı da farklı boyutları ile araştır-
malarına katacak yetenek ve pratikler 
kazanmalarını hedefledik. Şimdi üze-

rinde çalıştığımız dördüncü evrede 
yeni amaçlarımız var. Bütün bu geçmiş 
kazanımlarımıza ve deneyimlerimize 
ek olarak, içinde bulunduğumuz antro-
posen dönemde - bizim Programımız’ın 
kuruluşunda şimdiye kadar hep vurgu 
yaptığımız, ölçekler arası ve ölçekler 
üstü interdisipliner teoriler üzerinde 
çalışmayı hedefliyoruz. Yani, yine ken-
dimizi güncelliyoruz. Sadece mimarlık 
disiplininin değil, tüm disiplinlerin bir 
varoluş sorgulamasına girdiği günü-
müzde, bizim de birbirine kenetlenen 
iki hedefimiz var. Birincisi, öğrencile-
rimize mimari tarih ve teori geleneğini 
çok iyi bir şekilde aktarmak ve aktardı-
ğımız bu geleneği antroposen çağın pa-
radigmaları çerçevesinde sorgulamak. 
İkinci hedefimiz de değişen bu para-
digmalar çerçevesinde ölçekler arası 
ve ölçekler üstü bilgi nasıl üretilir, bu-
nun yolları nelerdir, araştırmak. Bir de 
programımızda artık gelenekselleşme-
ye başlayan bir Tez Sunumları paylaşı-
mımız var. Öğrencilerimiz, tez çalışma-
larına başladıktan sonra her sene Ocak 
ayında, sempozyum formatında tez 
araştırma konularını tüm okula sunu-
yorlar. Bu yıl Tez Sunumları’nın üçün-
cüsünü gerçekleştirdik. Bir de yine bu 
yıl, sunumlarda mezunlarımız da bize 
katıldı ve yeni öğrencilerimize kendile-

rinin tamamlanmış olduğu 
araştırmalarını sundu-

lar. Bu sayede, bir 
araştırma projesi-

nin üç farklı ev-
resini gördük: 
Sunumları, tez 
araşt ırması-
nın başında 
olanlar, tez 
araşt ır mala-

rında belirli 
bir olgunluğa 

ulaşmış olanlar 
ve tezlerini tamam-

lamış olanlar şeklinde 
üç grupta sınıflandıracak 

olursak - bu farklı aşamaları gören 
öğrencilerimiz de kendi bulundukları 
aşamayı daha iyi bir şekilde anlama 

Mimarlık, Tarihi, 
Teorisi ve Eleştirisi 
Tezli Yüksek Lisans 
Programı Direktörü 
Doç. Dr. Bahar Deniz 
Çalış Kural, Mimarlık 
Yüksek Lisans 
Programı’nın 15. 
yılını doldurmasına 
dair düşüncelerini 
bizlerle paylaştı.

SADECE 
MIMARLIK 

DISIPLINININ DEĞIL, 
TÜM DISIPLINLERIN BIR 

VAROLUŞ SORGULAMASINA 
GIRDIĞI GÜNÜMÜZDE, 
BIZIM DE BIRBIRINE 

KENETLENEN IKI 
HEDEFIMIZ VAR.
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ve değerlendirme fırsatı buldular. Bu 
sunumlar, hem öğrencilerimiz için ka-
riyerlerinde ileriye dönük bir akademik 
sunum geleneğini deneyimlemelerine 
olanak sağlıyor, hem de araştırma konu 
ve metodları hakkında görüş alışve-
rişine imkan sağlıyor. Böylece, farklı 
oturumlar çerçevesinde gerçekleştirdi-
ğimiz Tez Sunumları sayesinde Fakül-
temizin hocaları ve öğrencilerimiz hep 
birlikte Programımız dahilinde yürü-
tülen araştırmalar üzerinde tartışma 
imkanı buluyor.

Bu gelişmeler öğrencilerin 
hayatında ne gibi farklar 
yaratıyor, kariyer yolculuklarına 
nasıl katkılar sağlıyor?
Programımızın en büyük kazanımı 
eleştirel düşüncenin önemini vurgula-
ması. Biz öğrencilerimize eleştirel dü-
şünce ve bilgi üretiminin araçlarını su-
nuyoruz. Bunu yaparken bilimsel etiğe 
sadık kalmalarının önemini vurguluyo-
ruz. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı 
kariyerlerine akademik olarak devam 

ediyor. Çoğunluğu doktoraya devam et-
mek istiyor. Başvuru aşamasında dok-
tora yapmayı düşünmeyen öğrencileri-
miz bile, programa başladıktan sonra 
bu arzularını dile getiriyorlar. Birçok 
mezunumuz şu anda yurt içi ve yurt dı-
şında akademik öğrenimlerine devam 
ediyorlar. Öğrencilerimizin bir kısmı, 
daha programlarını tamamlamadan 
farklı üniversitelerimizde yarı zamanlı 
veya tam zamanlı olarak çalışmaya baş-
lıyor. Kariyerlerine farklı kulvarlarda 
devam eden diğer tüm öğrencilerimiz 
de mutlaka üretmeye, yazmaya, araş-
tırmaya ve tartışmaya devam ediyor. 

Mimarlık yüksek lisans 
programına farklı dallardan 
katılım kabul oluyor mu / 
oluyorsa hangi lisans mezunları 
daha çok eğilim gösteriyor ve 
kabul ediliyor?
Bize başvuran adaylarımızın tümü ken-
di dallarında çok başarılı, hayatı merak 
eden, üretken ve entellektüel olarak 
sorgulayan bireyler. Bu profil bizleri 

çok mutlu ediyor. Tezli programıza mi-
marlık lisans mezunları başta olmak 
üzere, iç mimarlar, peyzaj mimarları, 
şehir bölge planlama mezunları, tarih, 
sanat tarihi ve endüstri ürünleri tasarı-
mı mezunları da başvuruyor. Bu farklı 
dallardan katılım bizi zenginleştiriyor. 
Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştiri-
si Yüksek Lisans Programımız’ın bi-
zim için en ilginç yanlarından biri de 
adaylarla yaptığımız mülakatlar. Bu 
mülakatlarda bu farklı dallardan gelen 
adaylar, farklı arayışlarla sorguladıkla-
rı konuları bizlerle paylaşıyorlar. Bizler, 
hocalar olarak, öğrencilerimizle aday 
olarak ilk karşılaştığımız bu andan iti-
baren onlardan birşeyler öğrenmeye 
başlıyoruz. Bizi en çok mutlu eden ve 
adaylarımızın hepsinde gördümüz bir 
ortak özellik var: Samimiyetle bizim-
le çalışmak isteyen kararlı duruşları. 
Program sürecince, bu zenginliği, kar-
şılıklı alışverişi ve samimiyeti hep zinde 
tutmaya çalışıyoruz.

le çalışmak isteyen kararlı duruşları. le çalışmak isteyen kararlı duruşları. daha çok eğilim gösteriyor ve 
kabul ediliyor?
Bize başvuran adaylarımızın tümü ken-
di dallarında çok başarılı, hayatı merak 
eden, üretken ve entellektüel olarak 
sorgulayan bireyler. Bu profil bizleri 

Program sürecince, bu zenginliği, kar-
şılıklı alışverişi ve samimiyeti hep zinde 

le çalışmak isteyen kararlı duruşları. 
Program sürecince, bu zenginliği, kar-
şılıklı alışverişi ve samimiyeti hep zinde 

le çalışmak isteyen kararlı duruşları. 
Program sürecince, bu zenginliği, kar-
şılıklı alışverişi ve samimiyeti hep zinde 
Program sürecince, bu zenginliği, kar-
şılıklı alışverişi ve samimiyeti hep zinde şılıklı alışverişi ve samimiyeti hep zinde 
tutmaya çalışıyoruz.
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2019 SONLARINA DOĞRU İLK OLARAK ÇİN’DE 
GÖRÜLEN KORONAVİRÜS, TÜM DÜNYA’YI ETKİSİ 

ALTINA ALDI. PEKİ BU PANDEMİ, İNSANOĞLUNUN 
HAYATINI NASIL DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI, 
HANGİ ÜLKELER NASIL ÖNLEMLER ALDI? 

FARKLI ÜLKELERDE HAYATINI SÜRDÜREN BİLGİ 
MEZUNLARI VE KONUYA DAİR MERAK EDİLEN 

SORULARIN CEVAPLARI BU DOSYADA!

Koronavirüs
Dünya çapında 

değişimi başlatıyor
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ingapur’da yaşayan anus et ie İş eliştirme ve 
atış Müdürü unç Abraz  Koronavirüs sürecinin 

ülkesinde nasıl geliştiğini  alınan önlemleri ve 
kişisel hayatına nasıl yansıdığını bizlere aktardı.

K oronav irü s sebebiy le 
yaşadığınız ülke ne gibi önlemler 
aldı, nasıl değişiklikler yaşandı?
Singapur’da ilk vaka 23 Ocak tarihinde 
görüldü ancak Ocak başından itibaren 
havalimanı ve limanlarda ateş ölçüm-
leri yapılmaya başlanmış ve özellikle 
Çin’den gelen uçuşlara yasaklar getiril-
meye başlanmıştı. İlk vakadan sonra 
ateş ölçümleri neredeyse bütün ofisler, 
alışveriş merkezleri, mağazalar, resto-
ranların girişlerinde de alınmaya baş-
landı. eredeyse  ay boyunca hiçbir 
ölüm olmaması ve vaka sayılarının çok 
yavaş artması Singapur’un birçok ülke 
tarafından ovid-1  ile mücadelede ör-
nek gösterilmesini sağladı. 

Hızlı alınan diğer önlemler sosyal me-
safe’ ve temas-izleme contact-tracing  
oldu. Aklınıza gelecek bütün yerlere 
asansörler dahil  şeritler çizilerek in-

sanlar arasında mesafe bırakılması 
istenildi. Hükümet tarafından bir uy-
gulama yapılıp herkes tarafından kul-
lanılması istendi, mecbur olmamasına 
rağmen birkaç gün içerisinde K’dan 
fazla kullanıcı programı indirdi  bu 
program vaka takibine yardımcı oluyor 
ve vakaların yayılma hızı yavaşlatıl-
mış oluyor. Örnek olarak gittiğiniz bir 

kafede bulunan bir kişi pozitif çıktıysa 
size sağlık bakanlığından bu uygulama 
sayesinde telefon gelerek kendinizi  
hafta boyunca karantina da tutmanız 
isteniyor. Eğer belirti taşıyorsanız dok-
tora gitmeniz ve test yaptırmanız sağla-
nıyor. Bu haftaya kadar alınan önlemler 
ve temas izleme sayesinde okullar dahil 
açıktı. Ancak cuma akşamı açıklanan 
yeni önlemler ile  gün boyunca ofis-
ler, okullar, alışveriş merkezleri kapatı-
lacak, sadece egzersiz, yemek ve market 
alışverişi için sokağa çıkılabilecek. 

oronavirüs için yapılan 
değişikliklere uyum süreciniz ne 
durumda? ile hayatınızda ne tür 
değişiklikler yaşanıyor?
En büyük değişiklik eşimle birlikte ye-
mek tariflerine bakarak mutfakta ken-
dimizce deneyler yapmaya başlamamız 
oldu. urumun ciddiyetinin farkında-
yız ancak pozitif kalmaya çalışıyoruz. 
Evde daha çok vakit geçirdiğimiz için 
kendimize vakit ayırabiliyoruz. Her 
sabah bir yapılacaklar listesi hazırla-
mak, bana ve eşime gün içinde neler 
yapacağımızı gösteriyor ve birbirimizin 
programlarına saygı duyuyoruz. Örnek 
olarak eşimin 11: ’da bir toplantısı 
varsa ben o saatimi mail cevaplayarak 

geçiriyorum, cep telefonumu sessize 
alıyorum  Bu durumdan kendimize bir 
şey katarak çıkmak istiyoruz. Mesela 
ben daha çok gitar çalmaya başladım 
her gün mutlaka yapılacaklar listesinde 
bir saati gitara ayırıyorum ve bu konuda 
kendimi daha çok geliştiriyorum. 

oronavirüs iş yaşamında nasıl 
zorunlu değişiklikler getirdi, iş 
yaşamınıza yansımalarından 
bahsedebilir misiniz?
İşim gereği gün içinde birçok kisi ile ta-
nışıyorum. irüs sebebiyle şirketimin 
getirdiği önlem sonucu  haftadır evden 
çalışmaya başlamıştım. Artık oom, 
Microsoft Teams gibi yazılımlar kul-
lanarak ekip ve müşterilerimizle sanal 
ortamda toplantılar yapıyoruz ve bu şe-
kilde işlerimizi yürütüyoruz. İlk günler 
biraz problem yaşamış olsam da hızlı 
bir şekilde bu çalışma düzenine adapte 
oldum diyebilirim. 

oronavirüs için kişisel olarak 
ne gibi önlemler aldınız?

erekli olmadıkça sokağa çıkmıyorum, 
çıktığım zamanlarda da mutlaka maske 
ve eldiven takarak kendimi koruyorum. 
Market alışverişlerini kalabalık olma-
yan saatlerde yapıyorum.

“BU SÜREÇTEN 
  KENDİMİZE BİR 
  ŞEY KATARAK 
  ÇIKMAK İSTİYORUZ”

Tunç Abraz
Lisans 2008 - Ekonomi

Yüksek Lisans 2011 - Pazarlama İletişimi
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Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 
yaşayan B  roup Head of H ’ı Yusuf 
Karabulut  Koronavirüs sürecinin 
ülkesinde nasıl geliştiğini  alınan 
önlemleri ve kişisel hayatına nasıl 
yansıdığını bizlere aktardı.

K oronav irü s sebebiy le 
yaşadığınız ülke ne gibi önlemler 
aldı, nasıl değişiklikler yaşandı?
Almanya’nın Kuzey en esfalya eyale-
tinde 1  milyon nüfus ile en kalabalık 
eyalet  üsseldorf şehrinde yaşıyorum. 
Bulunduğumuz yer ovid-1  pande-
misinin en yoğun olduğu yerdi. Şu an 
Bayern eyaleti vaka sayısı olarak 1. sı-
raya geçti. İlk zamanlar Avrupa’nın Çin 
kadar etkilenmeyeceği inancı vardı sa-
nırım. Bu sebeple mart ayının başına 
kadar çok büyük bir gündem değildi. 
Sonrasında önce okullar tatil edildi. 1 
hafta kadar sonra birçok iş yeri kapan-
dı. Halk düzenli olarak sosyal mesafe, 
temizlik kuralları konularında uyarıldı. 
Bugün gelinen durumda ise sokağa çık-
ma yasağı yok. İnsanlar sosyal mesafe-
ye dikkat ediyorlar. Market, eczane gibi 
temel ihtiyaç sağlayan yerler normal 
hizmet vermeye devam ediyorlar. So-
kakta aile değilseniz ’den fazla kişinin 
bir arada yürümesi, oturması aynı araç-
ta bulunması yasak ama genel yürüyüş, 
alışveriş için bir kısıtlama yok. Sokağa 
çıktığınızda sanki yaşam normal de-
vam ediyor gibi bir izlenime kapılabilir-
siniz. Yaşlı nüfusunun yoğun olduğu bir 
ülke olduğu için riski yüksek bir ülke 
Almanya ancak şu an toplam enfekte 
sayısı ölüm arasındaki oranın en düşük 
olduğu ülkelerden birisi. Ayıca iyileşme 
oranları da yüksek. Sanırım bu durum, 

sağlık sisteminin güçlü olması ve Al-
man toplum yapısının disiplini ile ilgili 
olabilir. aha salgının Almanya’da baş-
ladığı ilk zamanlarda yapılan gerçekçi 
açıklamalar işe yaramış görünüyor.

oronavirüs için yapılan 
değişikliklere uyum süreciniz ne 
durumda? ile hayatınızda ne tür 
değişiklikler yaşanıyor?

ört kişilik bir aileyiz. Çoğunlukla evde 
vakit geçiriyoruz. ışarıya çıkarsak ge-
nelde ikişerli olarak çıkıyoruz. Alışveriş 
için ise tek kişi dışarı çıkıyor. . hafta-
mızın içerisindeyiz. Henüz çok büyük 
bir stres sebebi olmadı bizim için. Çok 
yaklaşma, her yere dokunma ve ellerini 
yıka.’ şimdilik aile içi felsefemiz bu. Ço-
cuklar doğal olarak biraz sıkılıyorlar.  
yaşındaki kızımın bile korona konusun-
da farkındalığı sosyal medya sayesinde 
oluşmuş durumda. 

oronavirüs iş yaşamında nasıl 
zorunlu değişiklikler getirdi, iş 
yaşamınıza yansımalarından 
bahsedebilir misiniz?
Birçok sektör evden çalışmaya döndü. 
Evden çalışılamayan ama bu süreçte de 
risk grubunda olan iş yerleri ve çalışan-
lar ise devlet desteği alarak çalışmıyor-
lar. Ben bu sektörden en çok etkilenen 
gastronomi sektöründeyim. Sektör ola-
rak sadece eve teslim ve gel al’ hizmeti 

sunulabildiği için 1 ya da  personel ile 
çalışabiliyoruz. Benim işim de evden 
takip edebildiğim bir iş olduğu için ev 
çalışma ortamı içerisinde devam edi-
yorum. Korona sonrası günlerin plan-
lamaları için sakin bir çalışma ortamı 
oluşmuş oldu. Bu süreci daha zihinsel 
işleri ön plana çekerek, planlama, stra-
teji gibi konuları önceliğe alarak değer-
lendirmeye çalışıyoruz.

oronavirüs için kişisel olarak 
ne gibi önlemler aldınız?
Açıkçası birey olarak sağlık konusunda 
gamsız biriyimdir ancak bu durum, sa-
dece kendi sağlığımı ilgilendirmediği, 
başkalarına da bulaştırma riski taşıdığı 
için biraz daha dikkatli oluyorum diye-
bilirim. Maske ve eldiven kullanmıyo-
rum, anlamsız buluyorum. El yıkamaya 
ve sosyal mesafeye dikkat ediyorum.

AŞLI NÜFUSUNUN OĞUN 
OLDUĞU BIR ÜLKE OLDUĞU 

I IN RISKI ÜKSEK BIR 
ÜLKE ALMAN A AN AK 

ŞU AN TOPLAM ENFEKTE 
SA ISI LÜM ARASINDAKI 

ORANIN EN DÜŞÜK OLDUĞU 
ÜLKELERDEN BIRISI.

“DAHA ZİHİNSEL 
 İŞLERİ ÖN 
   PLANA ÇEKTİK”

Yusuf Karabulut
2007 Ekonomi Lisans

2007 Uluslararası İlişkiler Lisans
2013 Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans
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Fransa’da yaşayan ernord icard M A  A AM 
Business Development Manager’ı Aslı ekeş  Koronavirüs 
sürecinin ülkesinde nasıl geliştiğini  alınan önlemleri 
ve kişisel hayatına nasıl yansıdığını bizlere aktardı.

“ÇOCUKLARIMIZA DAHA 
  ÇOK VAKİT AYIRMA 
  ŞANSIMIZ OLDU”

K oronav irü s sebebiy le 
yaşadığınız ülke ne gibi önlemler 
aldı, nasıl değişiklikler yaşandı?

O  1  sonrasında Fransa’da 1  
Mart itibarıyla evden çalışmaya geçtik 
ve 15 Mart sonrasında sokağa çıkma ya-
sağı ilan edildi.

Tüm bunlarla beraber  restoranlar, 
barlar ve yerinde tüketim mekanları 
kapandı. Market ve eczaneler dışında 
herhangi bir perakende işletme şu an 
için tüketici ziyaretine kapalı. Hemen 
akabinde okullar da 1  Mart sonrasında 
kapatıldı ve çocuklar evden eğitim dö-
nemine başladı. Fransa, kapanan tüm 
iş yerleri için onları destekleyici birçok 
paket açıkladı  çalışanların maaşlarına 
katkıda bulunuyor, vergi ve temel gider 
ödemelerini öteliyor. Buradaki çalışan-
lar ve işverenler, ülkemize nazaran ken-
dilerini daha çok güvende hissediyor.
 

oronavirüs için yapılan 
değişikliklere uyum süreciniz ne 
durumda? ile hayatınızda ne tür 
değişiklikler yaşanıyor?
Biz de, Fransa evlet Başkanı’nın açık-
lamasından sonra hemen gerekli deği-
şimleri hayata geçirdik. Eşim ve ben 1  
Mart’tan beri evimizden çalışıyoruz. 
Çocuklarımız da okuldaki programı ev-
den takip etmeye basladı. ört kişi bir-
den bir apartman dairesinde gün içinde 
iş ve okul sorumluluklarımızı yerine ge-
tirmek, evi organize etmek, yemekleri 

ve temizliği idare etmek, aynı zamanda 
çocukların okul programını takip et-
mek çok kolay bir süreç değil. Yine de 
biz bu olaya pozitif yaklaşıyoruz  ailece 
beraber geçirdiğimiz vakit arttı diye 
mutlu oluyoruz. Çok yoğun tempoda 
çalışan ebeveynler çocuklarını pek gö-
remiyor. ün içinde kahvaltıda, öğle ye-
meği ve akşam yemeklerimizde munta-
zam olarak birlikteyiz. Seyahatlerimiz 
olmadığı için her gece beraberiz. Mesa-
imiz evimizde olduğu için daha esnek 
çalışma saatlerimiz oldu.
 

oronavirüs iş yaşamında nasıl 
zorunlu değişiklikler getirdi, iş 
yaşamınıza yansımalarından 
bahsedebilir misiniz?
Ben ve eşim sadece bir ülke degil, gö-
revimiz gereği birçok ülke ile beraber 
çalışıyoruz. Bu da O  1  öncesi çok 
seyahat etmemizi gerektiren bir du-
rumdu. O  1  ile birlikte bütün se-
yahatlerimiz iptal oldu. Bu nedenle gün 
içerisinde çok sayıda video konferans 
yaparak bağlantıda olduğumuz ülkeler-
le iletişimi sürdürmeye çalışıyoruz. Şu 
an sadece Fransa değil tüm ülkelerde 
çok ciddi sonuçlar ve önlemler görü-
yoruz. Aslında gördüğümüz kadarıyla, 
tüm dünya değişen koşullara adapte ol-
maya çalışıyor, herkes endişeli ve bilin-
meyen bir yöne gittiğimiz için korkuyor.
Çalıştığımız çok uluslu şirketler, iş ve 
aile yaşamımızı rahat yönetebilmemiz 
için esnek çalışmamızı destekliyor. Bu 

nedenle gün içerisinde birden fazla 
mola vererek çocukların okulla ilgili 
ihtiyaçlarına, yemek ve temizlik işlerine 
destek oluyoruz.
 

oronavirüs için kişisel olarak 
ne gibi önlemler aldınız?
Kişisel ve aile olarak, Fransa devletinin 
koymuş olduğu tüm yasaklara 1  
uyum gösteriyoruz. Sosyal mesafe ku-
ralını tamamen uyguluyoruz. Market 
alışverişi dışında sokağa çıkmıyoruz. 
Markete ihtiyaçlarımızı da haftada -  
defa çıkarak gideriyoruz. Marketten 
geldiğimizde tüm kıyafetlerimizi çıka-
rıyoruz, önce ellerimizi dezenfekte edip 
sonra aldığımız eşyaları dezenfekte 
ediyoruz. Apartmanımızın arka bah-
çesinde sadece bizim ailemizin olduğu 
zaman vakit geçirmeyi tercih ediyoruz.

FRANSA, KAPANAN TÜM 
IŞ ERLERI I IN ONLARI 
DESTEKLE I I BIR OK 

PAKET A IKLADI  
ALIŞANLARIN 

MAAŞLARINA KATKIDA 
BULUNU OR, VERGI 

VE TEMEL GIDER 
DEMELERINI 

TELI OR.

Aslı Tekeş
2003 İşletme ve Reklamcılık
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rsin ıvgın Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı 
Mustafa ıvgın  ürkiye’de Koronavirüs’e 
karşı alınan önlemleri  iş hayatında nasıl 
uyarlamalar yaptıklarını ve durumun kişisel 
hayatına nasıl yansıdığını bizlere aktardı.

“KENDİ KARANTİNAMIZI 
  UYGULUYORUZ”

K oronav irü s sebebiy le 
yaşadığınız ülke ne gibi önlemler 
aldı, nasıl değişiklikler yaşandı?
Bu virüs ilk olarak ortaya çıkmaya 
başladığında öncelikle tüm ilköğretim 
okullarının bahar tatili bir hafta öne 
alınarak okullar tatil edildi, devamında 
ise uzaktan eğitim başladı. Sağlık Ba-
kanlığı Bilim Kurulu tarafından riskli 
gruplar belirlendi ve bu grupta olanlar 
bakımından kamu ve özel sektörün eş 
güdüm halinde aynı zamanlarda gerek-
li tedbirleri alması sağlandı. 5 yaş üstü 
bireylerin sokağa çıkması yasaklandı. 
Yine devamında riskli olarak belirlenen 
iş yerlerinin eğlence mekanları, kafe, 
restoran, berber gibi umuma açık hiz-
met veren yerler  kapatılmasına karar 
verildi. Şu an  yaş altı bireyler için 
de sokağa çıkmak yasak ve 1 şehre gi-
riş-çıkışlar kısıtlandı. Kalabalık alan-
larda bulunanlara market, hastane 
vb.  ve toplu taşıma kullananlara mas-
ke takma zorunluluğu getirildi. Süper-
marketlerin çalışma saatleri kısaltıldı. 
Kamuda çalışanlar nöbetli çalışma usu-
lüne geçerek mesaileri düşürüldü. Özel 
sektöre mümkün olduğu kadar uzak-
tan çalışma yaptırılması konusunda 
telkinlerde bulunuldu. Yine bu şekilde 
çalışmak isteyen çalışanların bu talep-
lerinin hukuken karşılanması gerektiği 
ve bu nedenle çalışanların iş akitlerine 
son verilemeyeceği hususu tebliğlerle 
belirtildi. Yine bu kapsamda yargı sü-
reçlerine ilişkin talepler ve yargıda iş-
leyen süreler ile arabuluculuk süreleri 
ve bu kapsamdaki - istisnalar hariç tüm 
işlemler istisnalar ayrıca belirtilmiş  
tebliğlerle durdurularak, adliyelerde-

ki yoğunluklar azaltıldı. ergi ve buna 
bağlı tahakkuklar ertelendi ve ötelendi. 
Özel sektör bakımından kısa çalışma 
ödeneği getirilerek kısa çalışılan süre-
ler bakımından çalışan ödemelerinin 
işsizlik fonundan devlet tarafından kar-
şılanması sağlanmaya çalışılıyor.

oronavirüs için yapılan 
değişikliklere uyum süreciniz ne 
durumda? ile hayatınızda ne tür 
değişiklikler yaşanıyor?

. ve 5. sınıfa giden iki çocuğumuz var, 
dolayısıyla uzaktan eğitim tedbiri bizi 
de etkiledi  evdeki iki oda ayrı sınıflar 
haline getirildi. Biz de daha çok evden 
çalışıyoruz, bu nedenle aynı dışarıda 
olduğu gibi ev içinde de sosyal mesafeyi 
korumaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu 
kadar kendi karantinamızı uygulayarak 
evden çıkmamaya özen gösteriyoruz. 

ışarıdan geldiğimizde hiçbir şeye do-
kunmamaya, üzerimizi değiştirip doğ-
rudan kişisel temizliğimizi yaparak aile 
içerisine girmeye özen gösteriyoruz. 

oronavirüs iş yaşamında nasıl 
zorunlu değişiklikler getirdi, iş 
yaşamınıza yansımalarından 
bahsedebilir misiniz?
Sahibi olduğum ofis olarak uzaktan 
çalışma sistemine geçtik. öbetleşe 
olarak her gün 1 kişi ofiste bulunuyor. 
Ofiste bulunan kişinin de çalışma saat-
lerini kısaltarak yoğun saatlerde ulaşım 
araçlarını kullanmamasını sağladık. 
Adliyelerde rutin iş ve işlemlerde süre-
ler durduğu için adliye yoğunluğumuz 
neredeyse yok denecek kadar azaldı. 
Müvekkillere verdiğimiz danışmanlık 

hizmeti ise uzaktan olacak şekilde de-
vam ettiriliyor. Mevcut durum iş yaşa-
mını mesleğimiz gereği, adliyelerden 
uzaklaştırıp daha çok uzaktan hizmet 
verme noktasına taşıdı diyebiliriz. Tabii 
bu dönemde verilen hizmet daha çok iş 
hukuku, Koronavirüs’ünün iş hukuku 
bakımından, sözleşmeler bakımından 
etkileri ve sonuçları ile uzaktan eğitim 
dahil uzaktan çalışmanın K KK çer-
çevesinde değerlendirilmesi üzerine 
oluyor.

oronavirüs için kişisel olarak 
ne gibi önlemler aldınız?

orunlu olmadıkça evden dışarı çıkma-
maya özen gösteriyoruz. Kişisel hijyene 
özellikle dış temasa açık olan bölgeler 

başta olmak üzere  daha çok dikkat 
ediyoruz. Her temas sonrası elimizi, 
yüzümüzü dezenfekte etme ve ev içinde 
sürekli temas edilen noktaları periyo-
dik olarak dezenfekte etme alışkanlığı 
kazandık. ışarıdan geldiğimizde üze-
rimizi tamamen değiştirerek ve kişisel 
temizliğimizi tam anlamıyla yaptıktan 
sonra evde güvenli alanlara geçmeye 
özen gösteriyoruz. Alışverişlerimiz-
de, poşetleri ve içerisindeki gıdaları, 1 
gün balkonda bekletiyor, daha sonra 
poşetleri çöp kutusuna atıyor, elleri-
mizi temizledikten sonra, yiyecekleri 
de yıkayarak dolaba yerleştiriyoruz. 
En azından bu şekilde önlem almaya ve 
tedbirli olmaya çalışıyoruz.

Mustafa Şıvgın
2002 Hukuk Fakültesi

2009 Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı
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ashington D ’de yaşayan global onks 
Kurucu Ortağı ve O’su enk idar  

Koronavirüs sürecinin ülkesinde nasıl 
geliştiğini  alınan önlemleri ve kişisel 

hayatına nasıl yansıdığını bizlere aktardı.

K oronav irü s sebebiy le 
yaşadığınız ülke ne gibi önlemler 
aldı, nasıl değişiklikler yaşandı?

ashington de henüz durum e  
York kadar kötü değil, ama geçtiğimiz 

 haftadır ekonomi tamamen durmuş 
durumda. Yerel yönetimin evdekal 
talimatını halk dinliyor.  Bu durum ya-
yılımın hızının kesilmesi konusunda 
olumlu etki yaptı. Buna rağmen hala 

ashington-Maryland- irginia bölge-
sinin pandeminin AB de yeni mer-
kezi olabileceği riski dile 
getirilmeye başlandı. 

estoran sektörü 
başta olmak üzere 
hizmet sektörü 
tamamen dur-
muş durumda 
ve bu sektörde 
çalışan birçok 
insan ekono-
mik olarak sı-
kıntı yaşamaya 

başladı. Burada yaşanabilecek bir sos-
yal krizin önüne geçmek için hem fede-
ral hükümet hem de yerel yönetimler 
krizden etkilenen vatandaşlarına nakdi 
yardımlara başladı.

oronavirüs için yapılan 
değişikliklere uyum süreciniz ne 
durumda? ile hayatınızda ne 
tür değişiklikler yaşanıyor?

 ve  yaşlarında iki oğlum var, çocuk-
larım bu krizden tabii ki etkilenmiş 

durumda. Okulları kapalı ve 
maalesef eğitimlerin-

de aksaklık yaşanı-
yor. Her ne kadar 

uzaktan eğitim 
gibi çözümler 
olsa da okulun 
yerini tutması 
mümkün de-
ğil, özellikle 
bu yaşlarda

K oronav irü s 
iş yaşamında 

nasıl zorunlu 
değişiklikler 

getirdi, iş yaşamınıza 
yansımalarından bahsedebilir 

misiniz?
Herkesin İşin eleceği  olarak adlan-
dırdığı konsept artık İşin Bugünü  ha-

line geldi. eredeyse bütün dünya bir 
anda evden çalışma  modeline geçti. 
Ben bir teknoloji şirketini yönetiyorum 
ve bu nedenle bizim operasyonumuz 
evden çalışma ve işin geleceği konsept-
lerine çoktan adapte olmuş bir şirket. 
Çalışanlarımız evden çalışıyordu ve 
çalışmaya da devam ediyor. Bu noktada 
biz operasyonlarımıza aynı hızla hatta 
artarak devam ediyoruz çünkü bir e -
pert-marketplace olduğumuz için evden 
çalışmak isteyenlerin sayısında ciddi 
bir artış yaşandı. Maalesef yaşanacak 
işten çıkarımlar sonucunda insanların 
daha çok gig economy  platformlarına 
katılımını bekliyoruz. Biz de bu süreçte 
hem çalışanlara hem de şirketlere fay-
dalı olmayı düşünüyoruz.

oronavirüs için kişisel olarak 
ne gibi önlemler aldınız?
Analog dünyadan dijital dünyaya geçiş 
süreci zaten başlamıştı, bu krizle deği-
şimin hızı artmış oldu. Kişisel olarak 
bu geçişin hızlanacağına inancımdan 
ötürü hem kişisel hem de profesyonel 
olarak adımları atmıştım. Fakat bu kri-
zin en büyük sonucu önümüzdeki 1,5-  
senelik sürecin oldukça belirsiz olması. 
Bu nedenle finansal ve profesyonel ola-
rak hem kişisel hem de kurum olarak 
bu süreçten minimum zararla çıkmak 
gerekiyor.

“‘İŞİN GELECEĞİ’ 
KONSEPTİ 

‘İŞİN BUGÜNÜ’ 
HALİNE GELDİ”

MEV UT DURUM 
IŞ AŞAMINI 

MESLEĞIMIZ GEREĞI, 
ADLI ELERDEN 

UZAKLAŞTIRIP DAHA OK 
UZAKTAN HIZMET VERME 

NOKTASINA TAŞIDI 
DI EBILIRIZ.

Cenk S�dar
2005 İşletme -  Uluslararası İlişkiler
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ondra’da yaşayan ookbrand Marketing  Brand 
onsultancy Director Dilara Acar  Koronavirüs 

sürecinin ülkesinde nasıl geliştiğini  alınan önlemleri 
ve kişisel hayatına nasıl yansıdığını bizlere aktardı.

K oronav irü s sebebiy le 
yaşadığınız ülke ne gibi önlemler 
aldı, nasıl değişiklikler yaşandı?
Koronavirüs ilk duyulmaya başlandı-
ğında Londra’daydım. Şubat ayında 
Londra’da ilk etkilerini görmeye başla-
mıştık. Fakat ilk zamanlar herhangi bir 
önlem alınmamıştı. Sadece vatandaşla-
ra ellerini  saniye yıkamaları gerekti-
ği, bağışıklık sistemlerini güçlü tutma-
ları yönünde uyarılar yapılıyordu. Mart 
ayında da bütün dünyanın da yakından 
takip ettiği üzere hepimiz Koronavirüs 
ile yatıp kalkar olduk.  isan itibarıyla 
da İngiltere’de vaka sayısı ,  oldu. 

İngiltere hükümeti uyguladığı politika 
nedeniyle diğer ülkeler tarafından çok 
eleştirilse de İngiliz halkı tarafından da 
çok fazla desteklenmektedir. İnsanla-
rı bilinçli olmaya itiyorlar ve durumun 
ciddiyetini çok şeffaf bir şekilde her gün 
canlı yayına çıkarak anlatıyor. İnsanla-
rın evde kalmalarının gerekliliği vurgu-
lanıyor ama bir yandan da bağışıklığın 
güçlü olması için de dışarıda 5 dakika 
spor yapmanın önemini de belirtiyorlar. 
Her gün canlı yayında Boris ohnson ve 
kabine üyelerini görmek açıkçası halka 
bir nebze de olsa güven veriyor. Çünkü 
halk, devletin şeffaf olduğuna inanıyor. 
Şu an Boris ohnson’ın pozitif çıkması, 
elbette halkı biraz endişelendirse de 
durumunun iyiye gittiğini bilmek her-
kesi mutlu ediyor.

oronavirüs için yapılan 
değişikliklere uyum süreciniz ne 
durumda? ile hayatınızda ne tür 
değişiklikler yaşanıyor?
Koronavirüs süreci herkesi etkilediği 
gibi beni de çok etkiliyor. 5 Mart’ta 
Londra’dan İstanbul’a döndüm. Aktar-
malı olarak İstanbul’a geldim. Açıkçası 
psikolojik olarak zor ve yorucu bir yol-
culuk yaşadım. 1  gün kendimi ev ka-
rantinasına aldım. Hiçbir belirti çıkma-
dığı için çok mutluyum fakat kendime 
gerçekten bu dönemde daha çok dikkat 
ediyorum. Aile hayatımız da bu dönem-
de fazlasıyla etkilendi tabii, onları gö-
rememek, birlikte olamamak çok zor. 
Herkesin sağlığının iyi olduğunu bilmek 
şu dönem en çok şükrettiğim konuların 
başında geliyor. Bu sürecin geçeceğini 
biliyoruz. Bu yüzden en sağlıklı şekilde 
atlatmak bizim ailemizin önceliği. 

oronavirüs iş yaşamında nasıl 
zorunlu değişiklikler getirdi, iş 
yaşamınıza yansımalarından 
bahsedebilir misiniz?
Ekim 1 ’dan bu yana kendi şirketim 
üzerinden pazarlama ve marka danış-
manlığı yapmaktayım. Müşterilerimin 
çoğu yurt dışında bu nedenle onlara 
uzaktan destek veriyordum  çok fazla 
etkilenmedim diyebilirim. Birçok top-
lantımı oom ve Skype üzerinden yap-
maktaydım. Evden çalışma disiplinim 
önceden oluşmuştu. Şu an herkesin bu 

şekilde çalışması benim açımdan gayet 
olumlu. İş hayatına olumlu etkisi oldu-
ğu gibi olumsuz etkilerini biraz daha 
uzun vadede göreceğimizi düşünüyo-
rum. Birçok firma özellikle bu dönem 
pazarlama bütçelerine kısıtlama getir-
mekte, bu da benim işlerimde azalma 
görüleceğinin sinyalini veriyor.

oronavirüs için kişisel olarak 
ne gibi önlemler aldınız?
Aldığım en büyük önlem, hijyene yöne-
lik. Elimi sık sık yıkıyorum. Bağışıklık 
sistemimi güçlü tutmak için vitaminler 
alıyorum ve evde mutlaka  dakika da 
olsa spor yapmaya çalışıyorum. Ayrıca 
yeme ve uyku düzenime dikkat ediyo-
rum. marım en kısa sürede her şey 
normale döner ve sağlıklı günler geçiri-
yor oluruz.

“İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN 
  POLİTİKASI, HALKI 
  TARAFINDAN ÇOK 
  DESTEKLENİYOR”

INSANLARIN EVDE 
KALMALARININ GEREKLILIĞI 

VURGULANI OR AMA BIR 
ANDAN DA BAĞIŞIKLIĞIN 
GÜ LÜ OLMASI I IN DE 
DIŞARIDA  DAKIKA 

SPOR APMANIN NEMINI 
DE BELIRTI ORLAR.

D�lara Acar
2008 Uluslararası İlişkiler
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Birleşik Arap mirlikleri’nde yaşayan Y M A 
Advisory Direktörü erkan Memişoğlu  Koronavirüs 

sürecinin ülkesinde nasıl geliştiğini  alınan önlemleri 
ve kişisel hayatına nasıl yansıdığını bizlere aktardı.

K oronav irü s sebebiy le 
yaşadığınız ülke ne gibi önlemler 
aldı, nasıl değişiklikler yaşandı?
Birleşik Arap Emirlikleri ilk günden iti-
baren konuyla ilgili olarak gerekli tüm 
önlemleri aldı. Mart ayı başında okul-
lar tatil edildi. Çok sayıda test yapıl-
maya başlandı ki anladigim kadariyla 
bu süreçteki en başarılı ülkeleri diğer-
lerinden ayıran en büyük özellikler-
den birisi de bu. Kişi başına düşen test 
oranında ulkenin dünyada ilk sırada 
olması hastalığın yayılmasını kontrol 
altina alan etkenlerden biri oldugunu 
dusunuyorum. Mart ayi basinda yurt 
dışı seyahatinden dondugumde uçak-
taki tüm yolcular olarak öncelikle teste 
tabi tutulduk ve daha sonrasinda ülke-
ye girişimize izin verildi. Basta kamu 
kurumlari olmak üzere özel sektör de 
çalışanlarını hızlı bir şekilde uzaktan 
calisma modeline adapte etti. Özellikle 

devlet kurumları, telekom şirketleri ve 
bankalar olası tüm olumsuz etkiler için 
yardım paketlerini hızlıca devreye sok-
tu. aha sonraki aşamalarda yurt dışı 
seyahatin kısıtlanması, A M’lerin ve 
halka açık birçok alanın kapatılması, 
akşam gerçekleştirilen sokağa çıkma 
yasakları ve en son olarak da  saat sü-
reli sokağa çıkma yasakları ile Birleşik 
Arap Emirlikleri bu süreç içerisinde en 
az vaka sayısına sahip ülkelerden biri 
haline geldi ve virüsün yayılması kont-
rol altına alındı.
 

oronavirüs için yapılan 
değişikliklere uyum süreciniz ne 
durumda? ile hayatınızda ne tür 
değişiklikler yaşanıyor?
Şu anda ihtiyaçlarımızın çoğunu çevri-
miçi alışveriş olarak gerçekleştiriyoruz, 
zorunlu olmadıkça evden çıkmıyoruz. 
Tabii bu süreçte ister istemez dezenfek-
siyon takıntısı gelişti. İş yerim de yakla-
şık  haftadır tamamen evden çalışma 
modeline geçmiş durumda.  yaşındaki 
büyük oğlumuzun okulu kapalı olduğu 
evimizin büyük kısmı onun oyun ala-
nına dönmüş vaziyette. Yurt dışında 
olduğumuz için ailemiz ve arkadaşları-
mızla zaten uzun zamandır iletişimimi-
zi görüntülü konuşma ile sağlıyorduk, 
şimdi Birleşik Arap Emirlikleri içindeki 
arkadaşlarımız da bu grubun içerisine 
katıldı. Aslında ailece beklediğimden 

daha hızlı adapte olduk diyebilirim, şu 
an için sorunsuz devam ediyor ve bu sü-
recin geçmesini bekliyoruz.
 

oronavirüs iş yaşamında nasıl 
zorunlu değişiklikler getirdi, iş 
yaşamınıza yansımalarından 
bahsedebilir misiniz?
İş yaşamı olarak biz pek zorlanmadık, 
uzaktan çalışma ile ilgili olarak altya-
pımız zaten olduğu ve kültürel olarak 
da işimizin bir kısmını bu şekilde zaten 
yürütmekte olduğumuz için geçişimiz 
hızlı ve sorunsuz oldu diyebilirim. Şu 
anda projem başka bir ülkede   farklı 
ülkede yaşayan ekip arkadaşlarımla ve 
müşterimizin de hızlı adaptasyonu sa-
yesinde sorunsuz olarak işimizi sürdü-
rüyoruz. Bu süreç uzaktan ve esnek ça-
lışmaya alışık olmayan birçok şirketin 
de günümüz şartlarına adaptasyonunu 
ve dijitalleşmesini hızlandıracak diye 
düşünüyorum.
 

oronavirüs için kişisel olarak 
ne gibi önlemler aldınız?
Mumkun oldugu kadar saglik uzmanla-
rının önerilerini yerine getiriyorum, zo-
runlu olmadıkça dışarı çıkmıyorum ve 
sosyal mesafeyi koruyorum. ışarıda 
maske ve eldiven kullanıyorum. ünlük 
olarak daha güçlü bir bağışıklık sistemi 
için  ve  vitaminlerini almaya özen 
gösteriyorum

“UZAKTAN VE ESNEK
ÇALIŞMAYA ALIŞIK OLMAYAN

BİRÇOK ŞİRKET
DİJİTALLEŞMEYE

BAŞLAYACAK”

UZAKTAN ALIŞMA ILE 
ILGILI OLARAK ALT APIMIZ 

ZATEN OLDUĞU VE KÜLTÜREL 
OLARAK DA IŞIMIZIN 

BIR KISMINI BU ŞEKILDE 
ZATEN ÜRÜTMEKTE 

OLDUĞUMUZ I IN GE IŞIMIZ 
HIZLI VE SORUNSUZ 
OLDU DI EBILIRIM.

Serkan Mem�şoğlu
2007 Ekonomi Lisans
2007 Uluslararası İlişkiler Lisans
2013 Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans
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K oronav irü s sebebiy le 
yaşadığınız ülke ne gibi önlemler 
aldı, nasıl değişiklikler yaşandı?
İtalya’nın Milano şehrinde yaşıyorum  
yani Avrupa’da Koronavirüs’ün en çok 
etkilediği ülke. Aynı zamanda Avru-
pa’nın en çok turist çeken ülkesi olma-
sı nedeniyle neredeyse tüm Avrupa’ya 
da İtalya’dan virüsün dağıldığı tahmin 
ediliyor. Öyle ki, şubat sonlarına doğru 
yavaş yavaş ülkelerine dönen turistle-
rin testlerinin pozitif çıktığı haberle-
rini almaya başladık. İtalya’da ise ilk 
başta önlem alınmadı desek yeridir. 
Önce siyasetçiler çıktılar ve bu virüsün 
mevsimsel virüsten farklı olmadığını, 
Milano’da hayatın durmaması gerekti-
ğini vurguladılar. aka sayısının artış 
göstermesi ile birlikte Milano’nun baş-
kenti olduğu Lombardiya bölgesini ka-
rantinaya alacaklarını açıkladılar. Bu 
açıklamanın gece 1 ’den itibaren geçerli 
olacağı açıklandığında, gece yarısından 
önce binlerce İtalyan trenlere binerek 
güney İtalya’ya seyahat etti. Böylece 
de virüsü gerçek anlamda Kuzey İtal-
ya’dan üney İtalya’ya taşımış oldular. 
Bundan sadece birkaç gün sonra, tüm 
ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi 
ve şehirlere giriş-çıkışlar kapatıldı. İn-
sanlar dışarı çıkmak istiyor ise, ilk önce 
internet üzerinden saat kaçta dışarı çı-
kacağını, nereye gideceğini devlet oto-
ritelerine bir form aracılığı ile iletmek 
ve bu formu dışarı çıktıklarında yan-
larında taşımak zorundalar. eredeyse 

tüm caddelerde polis memurları kontrol 
yapıyor. Bu formu yanında bulundur-
mayan kişilere  Euro ceza kesiliyor. 
Marketler açık ve giriş-çıkışlar güven-
lik görevlilerinin kontrolünde. Herkes 
sıraya girmek ve asgari 1 metre mesafe 
bırakmak zorunda. Ayrıca marketlerde 
maske ya da atkı ile gezmek zorunlu 
hale getirildi. Avrupa’nın en çok turist 
çeken ülkesi hayalet bir ülkeye dönüştü 
ancak insanlar hiçbir zaman neşesini 
kaybetmedi, İtalyanlar farkını bu du-
rumda bile gösterdi, sosyalleşmenin bir 
yolunu buldular. Bir önemli bilgi, İtal-
ya’da son derece sağlıklı ve  yaşının 
üzerinde sporunu yapan bir kesim vardı 
ve bu kesim maalesef ki dışarıdan gelen 
bir virüse çok dayanıklı olamadı

oronavirüs için yapılan 
değişikliklere uyum süreciniz 
ne durumda? ile hayatınızda 
ne tür değişiklikler yaşanıyor?
Yukarıda bahsettiğim form neredeyse 
her hafta yenileniyor ve onun güncel 
versiyonu ile dışarı çıkmak zorunda-
yız. Bunun haricinde market alışverişi 
yapmak dışında sokağa adım atmıyor 
kimse. Herkes gibi biz de çok dikkatli 
davranıyoruz.  çocuğum var ve dışarı 
çıkamamak bizim için çok büyük bir so-
run. Okulların kapatıldığı ilk haftadan 
yani şubat ayının ortasından itibaren 
okul, uzaktan eğitim sistemine geçti ve 
oldukça başarılılar.

oronavirüs iş yaşamında nasıl 
zorunlu değişiklikler getirdi, iş 
yaşamınıza yansımalarından 
bahsedebilir misiniz?
Şubat ayının . gününden itibaren 
evden çalışmaya başladık. Çalıştığım 
finans kurumunun genel müdürlüğü ta-
mamen kapatıldı ve istisnalar haricinde 
girişe izin verilmedi. O günden beri tüm 
çalışanlar evlerinden P  üzerinden 
bağlantı kuruyor ve toplantılarımızı bu 
şekilde sürdürüyoruz. Evden çalışma 
haftada bir kez olduğu zaman bir nefes 
alma imkanıydı belki ancak şu anda ev-
den çalışmanın . haftasını bitirirken, 
çok sıkıcı olduğunu, çok daha uzun sa-
atler çalıştığımı ve çok az mola vererek 
tüm gün oturmanın bünyeye zararları-
nı gözlemledim. iğer taraftan, günde 
ortalama -  konferans görüşmesi yap-
tığımı göz önünde bulundurduğumda, 
günlük iş hayatımda verim anlamında 
bahsettiğim hususlar haricinde bir de-
ğişim olmadığını söyleyebilirim.

oronavirüs için kişisel olarak 
ne gibi önlemler aldınız?
Kişisel olarak aldığımız önlemler aslına 
bakarsanız biz Türkler’in günlük haya-
tında sıklıkla uyguladığı önlemlerden 
ibaret: Bol bol ellerimizi yıkamak, dışa-
rıdan eve geldiğimde ilk olarak üstümü 
değiştirmek, mutlaka dışarı çıktığım-
da sosyal mesafeyi korumak ve maske 
takmak ancak en önemlisi, tabii ki evde 
kalmak.

İTALYANLAR HİÇBİR
ZAMAN NEŞESİNİ

KAYBETMEDİ
Milano’da yaşayan Uni redit roup 

AM  Advisory Onur Yıldız  Koronavirüs 
sürecinin ülkesinde nasıl geliştiğini  
alınan önlemleri ve kişisel hayatına 

nasıl yansıdığını bizlere aktardı.
Onur Yıldız
2006 – Uluslararası İlişkiler
2015 – Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans
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MİMARLIK LİSANS EĞİTİMİNİ BİLGİ’DE TAMAMLAYIP 
KARİYERLERİNE MİMARLIK SEKTÖRÜNDE DEVAM 
EDEN BİLGİ’LİLERİN HİKAYELERİNE YER VERDİK.

Kimisi hayatın içinden projelerde yer almış  kimisi akademik 
kariyer hayali kuruyor ya da mimarlık firmalarında 

kariyerine başlamış ve sürdürüyor. Hepsi  okul yıllarında 
mesleklerine duydukları heyecandan hiçbir şey kaybetmeden 

kendi yollarında kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.

BİLGİ’Lİ 
MİMARLAR



-  DOSYA   MİMARLIK   ELİF ÇETİN  -

“İSTANBUL GİBİ BİR ŞEHİRDE 
 BU YAŞTA İZ BIRAKABİLMEK
  BENİM İÇİN İNANILMAZDI.”

1 ’da Mimarlık Bölümü’nü tamamlayan Eli  Çetin, yaklaşık bir sene 
içinde kendine katkı sa layacak önemli pro elerde yer almış, akademik 

kariyer için yüksek lisansını ise talya’da yapmayı planlıyor

El�f Çet�n
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Elif Çetin 1  yılında Mimarlık Bö-
lümü’nden mezun oldu. Eğitiminin . 
yılına başlarken Tasarım Atölyesi Kadı-
köy’ün Kadıköy Belediyesi ile yürüttüğü 
ve birçok kolektifin de yer aldığı BO A-

A atölyesine katıldı. Çetin, Kadıköy 
boğanın çaprazındaki dut ağacının al-
tında görebileceğiniz iki taraflı oturma 
birimlerinin kaynaklanmasında, ver-
niklenmesinde, duvarın boyanmasında 
payı olduğunu söyleyerek İstanbul gibi 

bir şehirde bu yaşta iz bırakabilmenin 
heyecanını paylaşıyor.

Mimarlık eğitimini bitirdikten hemen 
sonra  MArS Mimarlar’da çalışmaya 
başladı. İki ay boyunca çalıştığı ofisin 
arşivinin dijital olarak düzenlenmesi 
ve dosyalandırılmasından sorumluydu.
Ağustos 1 ’da A ESE  kuruluşunun 
projelerinden biri ile Hindistan’a gitti 
ve kuruluşun en yoğun projelerinden 
biri olan A  ar Against ape  pro-
jesini seçti. Bu projeyi seçmesindeki en 
büyük faktör olarak proje konusunun 
Hindistan’ı da kapsayan global bir so-
run olan cinsiyet eşitliğini alması ve 
hedef kitlesi olarak çocukları seçmesi 
olduğunu da ekliyor.

Hindistan’dan döndükten sonra İstan-
bul Bilgi Üniversitesi’nin bünyesinde 
bulunan Çocuk İstanbul kuruluşunun 
etkinliklerine katıldı. Burada farklı 

bölgelerden farklı okullardan gönüllü 
ilköğretim öğrencileri ile birlikte İstan-
bul analizi yaptı. İstanbul’un kokusu, 
rengi ve sesinin ne olduğu gibi sorularla 
ve kendi yaşadıkları mahallede nelerin 
değişmesini istediklerini sordular, çi-
zimler yaptılar ve en sonunda kent kon-
seyi olan velilere fikirlerini sundular.

Şu anda ise dünyanın her yerinden 
insanların hikayelerini sanatçıların 
çizimleriyle birleştirip animasyona 
dönüştürülmesini sağlayan bir sayfa 
ile çalışıyor. Los Angeles’ta yaşayan 
sayfanın yöneticisi yan Flynn ile ani-
masyonları editlemesinde yardım edi-
yor. Mimarlık için ileride akademisyen 
olarak kalmayı istediğini belirtiyor ve 
önümüzdeki yıl eylül ayında başlamak 
üzere Politecnico i Milano’nun rban 
design and Architecture yüksek lisans 
bölümünden kabul aldığını ekliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde oku-
manın hem katılmış olduğu atölyenin, 
Hindistan projesi için hem de yüksek 
lisans için önünü açtığını düşünüyor. 
BİL İ sayesinde TAK atölyesinden 

haberdar oldum ve atölyeler için araş-
tırdım. Hindistan projemde okulumuz 
bana sponsor oldu ve uçak biletlerimi 
aldı. Bu sırada söyledikleri cümle: e 
güzel bir şey yapıyorsun sevgili kızım. 
Madem Yaşam İçin Öğrenmek’ yazmı-
şız bu okulun her yerine, o zaman sana 
destek olmak boynumuzun borcu.’ oldu. 
Ben de en iyi şekilde gidip onları onur-
landırmak istedim umarım başarmı-
şımdır. 

-  DOSYA   MİMARLIK   ELİF ÇETİN  -

AIESE   KURULUŞUNDA 
AR AR AGAINST 

RAPE  PRO ESINI 
SE MESINDEKI EN 
BÜ ÜK FAKT R OLARAK 
PRO E KONUSUNUN 
HINDISTAN I DA 
KAPSA AN GLOBAL BIR 
SORUN OLAN INSI ET 
EŞITLIĞINI ALMASI 
OLDUĞUNU S LÜ OR.
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Bihter ztürk 15 yılında 
stanbul Bilgi niversitesi 

Mimarlık Bölümü’nü 
ikincilikle bitirdi.

BİHTER ÖZTÜRK 
OKUL İLE BAĞINI 
KOPARMIYOR

-  DOSYA   MİMARLIK   BİHTER ÖZTÜRK  -

B�hter Öztürk
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Öğrencilik yıllarında İğdeli Mimarlık 
ile yarışma projelerinde çalışmaya baş-
ladı. 15- 1  yılları arasında BİL İ 
Yüksek Lisans mezunlarından Buş-
ra Al’ın kurucusu olduğu Plug Ofis’te 
çalıştı. Bu süre içerisinde, aziemir 
Aktepe Emrez Kentsel önüşüm Ala-
nı Yarışması Eşdeğer Ödül , Antalya 
Muratpaşa Çok Amaçlı österi Merkezi 
Yarışması .Ödül  ve Adana Sucuzade 
Kent Meydanı Mimarı Proje Yarışma-
sı’nın da 1.Ödül  aralarında bulunduğu 
çeşitli yarışma projelerinde ve uygula-
ma projelerinde görev aldı.

1 - 1  yılları arasında Ünder Mi-
marlık bünyesinde Bayer İstanbul e-
nel Merkezi, Siemens Kartal Kampüsü, 
nvent Analytics İstanbul Ofisi gibi bir-

çok mimari ve iç mimari tasarım pro-
jelerinde çalıştıktan sonra Plug Ofis’e 
geri döndü. Yarışma sürecinde görev 
aldığı Adana Sucuzade Kent Meyda-
nı projesinin uygulama süreci başta 
olmak üzere, Ata yo için tasarlanan 
Tekirdağ’daki Atacorner projesinin uy-
gulama ve koordinasyon süreçlerinde 
yer aldı. E İA  Yaşayan Pamukkale 

lusal Mimari Fikir Projesi Yarışması 
. Ödül , İTÜ İşletme Fakültesi Mi-

mari Proje Yarışması 1. Mansiyon  gibi 
yarışmalara Plug Ofis bünyesinde katı-
larak çalışmalarını hala burada devam 
ettiriyor. BİL İ Mimarlık Fakültesi’nin 
organize ettiği Açık Fakülte Seminer’in-
de Adana Yarışması sürecini anlatmak 
için fakülte öğrencileri ile bir araya gel-
di ve . sınıf dönem sonu jürisine konuk 
jüri olarak katıldı.

Akademi ve pratiğin birleşimini çok iyi 
sağlayan bir oluşum olan BİL İ Mimar-
lık Fakültesi’nin mezunları ile çalışma 
hayatı boyunca yer aldığı uygulama ve 
yarışma projelerinde sıkça karşılaşıyor 
ve birlikte çalışıyor olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirten Öztürk, 
mezunu olduğu fakültenin yürüttüğü 
çalışmaları, etkinlikleri, üretilen işleri 
de sıkça takip ediyor ve okul ile bağını 
devam ettiriyor.

-  DOSYA   MİMARLIK   BİHTER ÖZTÜRK  -

Adana Sucuzade Kent Meydan Mimar i Proje Yarışması

Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması

DEGIAD Yasayan Pamukkale Ulusal Mimari  Fikir Projesi Yarışması
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Lisenin daha ilk yılında mimar olmak 
istediğine karar veren eynep Şah-
baz, 1  yılında Mimarlık Bölümü’n-
den onur derecesi ile mezun olarak bu 
hayalini gerçekleştirdi. Ayrıca lisans 
eğitimi döneminde kısmen başlamış 
olduğu Mimarlık Tarihi Teorisi ve Eleş-
tirisi yüksek lisansına yine İstanbul Bil-
gi Üniversitesi’nde devam ediyor.

Öncelikle sahip olduğu akademik kadro 
ve ekolünün methinden dolayı tercihini  
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden yana 
yaptığını belirtiyor ve mimarlık hoca-
larının kendini geliştirmesi için çok iyi 
bir fırsat olduğunu ekliyor.

Şahbaz, mimarlık eğitimi boyunca 
derslerine özellikle de mimarlık tarihi-
ne duyduğu ilgi ve heyecanın, araştır-
ma ve yeni şeyler keşfetme boyutunda 
katlanarak arttığını belirtiyor. Tarih 
derslerinde her akımın oluşum süre-
ci, aralarındaki etkileşim ve mimariye 
yansımalarını görmek, heyecanının ve 
mimariye olan ilgisinin de artmasında 
rol oynamış.

ört senelik mimarlık eğitimi boyunca  
Sanat Tarihi, Kentler Tarihi, Modern 
Mimarlık ve Sanat Monografileri gibi 
dersleri de çok sevdiğini belirtiyor.

Yüksek lisans sürecinde ulusal ve ulus-
lararası çok fazla sempozyuma ders-

lerde yürütmüş olduğu araştırma ma-
kaleleri ile katılma şansı yakalamış. 

erslerden vakit bulduğu zamanlarda 
ise bölüm arkadaşları ile birlikte ulusla-
rarası tasarım yarışmalarına katılmış, 
hatta uhani Pallasmaa’nın jüri üyele-
rinde bulunduğu Building Humanity 
yarışmasında dereceye girmiş. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nin alternatif mimar-
lık disiplinleri üzerine yaptığı akade-
mik çalışmaları ve deneyimi sebebiyle, 
bundan sonraki akademik çalışmaları-
nı İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık 
Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi Programı 
kapsamında devam ettirerek yüksek li-
sansını tamamlamayı hedefliyor ve bu 
programın, ileriki yıllarda planladığı 
akademik kariyer hedeflerine önemli 
bir katkı sağlayacağını düşünüyor.

stanbul Bilgi niversitesi 
Mimarlık Bölümü’nden mezun 
olan eynep ahbaz, yüksek 
lisansına da B L ’de devam 
ederek akademik kariyer 
planladı ını aktarıyor.

N ELIKLE SAHIP 
OLDUĞU AKADEMIK 
KADRO VE EKOLÜNÜN 
METHINDEN 
DOLA I TER IHINI  
ISTANBUL BILGI 
ÜNIVERSITESI NDEN 

ANA APTIĞINI 
BELIRTI OR 
VE MIMARLIK 
HO ALARININ KENDINI 
GELIŞTIRMESI I IN 

OK I I BIR FIRSAT 
OLDUĞUNU EKLI OR.

-  DOSYA   MİMARLIK   ZEYNEP ŞAHBAZ  -

Zeynep Şahbaz

 MİMARLIK TARİHİ ONU ÇOK 
HEYECANLANDIRIYOR
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Assoc�ate
We are act�vely seek�ng 
Assoc�ates who are spec�al�zed 
�n f�nanc�al adv�sory, corporate 
f�nance, transact�on adv�sory, 
�nvestment bank�ng and bus�ness 
development; for our cl�ent 
wh�ch �s a bout�que f�nanc�al 
adv�sory f�rm act�vely engaged 
�n prov�d�ng Corporate F�nance 
Adv�sory (ma�nly debt&cap�tal and 
M&A) and Asset Management 
serv�ces s�nce June 2018.

Locat�on: İstanbul

Qual�f�cat�ons
•  3 to 5 years of exper�ence �n 

f�nanc�al adv�sory, corporate 
f�nance, transact�on adv�sory, 
�nvestment bank�ng, 
bus�ness development,

•  Strong analyt�cal/f�nanc�al 
modell�ng sk�lls,

•  Mult�-task�ng sk�lls, ab�l�ty to 
manage mult�ple projects 
at the same t�me, 

•  Strong commun�cat�on, 
•  Advanced level of Engl�sh,
•  Prof�c�ency �n MS Off�ce,
•  Advanced presentat�on sk�lls. 

Respons�b�l�t�es
•  Analyz�ng f�nanc�al and 

operat�onal data of compan�es 
�n var�ous �ndustr�es, 

•  Bu�ld�ng up the f�nanc�al 
models, project�ons, conduct�ng 
valuat�on analys�s,

•  Prepar�ng presentat�ons 
(�e. Teaser, Informat�on 
Memorandum etc.),

•  Ass�st�ng sen�or team members 
�n all aspects of deal execut�on 
as well as process management.

Appl�cat�ons can be completed v�a 
eren@pros�sdan�smanl�k.com 
All appl�cat�ons w�ll be 
evaluated w�th�n the frame 
of rules of conf�dent�al�ty.

Front-End 
Developer 
We are look�ng for a great 
JavaScr�pt developer who 
�s prof�c�ent w�th React.js. 
Your pr�mary focus w�ll be 
on develop�ng complex user 
�nterface components and 
�mplement�ng them follow�ng well-
known React.js workflows. You w�ll 
ensure that these components 
and the overall appl�cat�ons are 
robust and easy to ma�nta�n. You 
w�ll coord�nate w�th the rest of the 
team work�ng on d�fferent layers 
of the �nfrastructure.  

Locat�on: Cyberpark, 
B�lkent, Ankara

Respons�b�l�t�es and Sk�lls
• BS Degree �n Computer 

Sc�ence/Eng�neer�ng or related 
techn�cal f�eld or equ�valent 
pract�cal exper�ence

• Develop�ng new user-fac�ng 
features us�ng React.js

• Bu�ld�ng reusable 
components and front-end 
l�brar�es for future use

• Translat�ng des�gns 
and w�reframes �nto 
h�gh qual�ty code

• Opt�m�z�ng and rev�s�ng 
ex�st�ng components for 
max�mum performance across 
a vast array of web-capable 
dev�ces and browsers

• Exper�ence �n bu�ld�ng 
web appl�cat�ons

• Deep knowledge of 
ReactJS and Redux

• Prof�c�ency �n JavaScr�pt 
w�th ES6, HTML5, CSS3

• Fam�l�ar�ty w�th D3, Cytoscape 
and Antd l�brar�es �s a plus 
 

• Exper�ence w�th Javascr�pt 
test frameworks (e.g., Jest.js)

• Fam�l�ar�ty w�th RESTful APIs
• Exper�ence w�th common front-

end development tools such 
as Babel, Webpack, NPM etc.

• Prof�c�ent understand�ng of 
JIRA, B�tBucket and other 
related Atlass�an tools

• Fam�l�ar�ty w�th code 
vers�on�ng tool G�t

Benef�ts
• The f�rm offers h�ghly 

compet�t�ve salary packages, 
wh�ch are h�ghly flex�ble based 
on mer�t and performance, 
�nclud�ng full med�cal 
coverage after 6 months.

• The f�rms has  flex�ble 
work�ng hours (although 
you may need to attend to 
morn�ng Scrum meet�ngs)

• The f�rm h�ghly encourages 
appl�cants to pursue MS and 
PhD degrees, and help them 
to accompl�sh these goals

• You w�ll enr�ch yourself �n the 
most state of the art deep 
learn�ng tools and technolog�es.

• You w�ll d�rectly work w�th h�ghly 
exper�enced researchers w�th 
extens�ve exper�ence �n b�g data 
technolog�es and deep learn�ng. 

Appl�cat�ons can be completed v�a 
eren@pros�sdan�smanl�k.com 
All appl�cat�ons w�ll be 
evaluated w�th�n the frame 
of rules of conf�dent�al�ty.

Bilgim HR bir Danışmanlık markasıdır. Prosis Danışmanlık Türkiye İş Kurumu’nun 26/02/2008 
tarihli ve 273 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.

V I TA E     -   5 8   -     N İ S A N - M A Y I S - H A Z İ R A N  2 0 2 0

-  İŞ İLANLARI -



İş Gel�şt�rme 
ve Satış 
Yönet�c�s�
Danışmanlığını yapmakta 
olduğumuz; 1976 yılından bu yana 
faal�yette olan, 2013 yılından bu 
yana hold�ng yapısı altında çalışan 
müşter�m�z �ç�n İş Gel�şt�rme 
ve Satış Yönet�c�s� arıyoruz.

Locat�on: İstanbul

Aranan N�tel�kler
• Ün�vers�teler�n �şletme ve/veya 

�kt�sat fakülteler�nden mezun, 
• E-t�caret sektöründe 

satış pazarlama alanında 
en az 5 yıl deney�ml�,

• İnternet teknoloj� ve 
uygulamaları hakkında b�lg�l�,

• İy� derecede İng�l�zce b�len,
• M�crosoft programlarına 

hâk�m, �stat�st�k yapab�lecek,
• Prezantabl, 
• Sahada müşter� z�yaretler� 

yaparak, pazarlama ve 
satış yapab�lecek,

• Ş�rket� tems�l etme yeteneğ�ne 
sah�p ve ek�p çalışmasına 
ayak uydurab�lecek,

• K�ş�lerarası �let�ş�m becer�ler� 
kuvvetl�, �kna kab�l�yet� yüksek, 
sosyal, yüksek satış tecrübes�ne 
sah�p, prat�k ve kararlı,

• Anal�t�k ve sonuç odaklı 
çalışma yeteneğ�ne sah�p,

• Et�k standartlara ve değerlere 
önem veren, muhakeme 
yeteneğ�ne sah�p,

• Sürücü belges�ne sah�p ve 
seyahat engel� olmayan,  

• Askerl�k �le �l�ş�ğ� olmayan,
• İstanbul’da �kamet eden,

İş Tanımı
• Sıfırdan müşter� portföyünü 

oluşturmak, yönetmek, yen� 
müşter�ler �lave ederek satış 
fırsatı yaratmak ve satış 
süreçler�n� yönetmek,  
 

• Bütçe ve satış hedef� bel�rley�p 
bu plan doğrultusunda hareket 
ederek satışa katkı sağlamak,

• Genel müdür sev�yes�nde 
raporlama ve gerekl� 
yazışmaları sağlamak,

• Satış ve pazarlama ek�b�n�n 
yönet�m�n� gerçekleşt�rmek, 
bu konuda üst yönet�mle 
köprü kurup, bu ek�p �le 
çalışmak ve ek�b� yönetmek,

• F�rmanın yurt �ç� satış ve 
pazarlama toplantılarını organ�ze 
ed�p, toplantılarda yer almak.

 
Başvurular  
eren@pros�sdan�smanl�k.com 
adres�ne yapılab�l�r. Bütün 
başvurular g�zl�l�k kuralları 
çerçeves�nde değerlend�r�lecekt�r. 

IT Spec�al�st
We are look�ng for a cand�date 
to serve as our cl�ent’s �n-house 
IT Spec�al�st, to keep IT systems 
up-and-runn�ng, and to support 
the development team �n a long-
term pos�t�on as descr�bed below.
Lokasyon: Cyberpark, 
B�lkent Ankara
Sk�lls & Requ�rements
• Bachelor’s degree �n 

IT related f�eld
• 3+ years profess�onal 

IT exper�ence
• Prov�de support to 

local area networks by 
�nstall�ng, ma�nta�n�ng, 
and troubleshoot�ng LAN 
hardware and software 
that �ncludes f�le servers, 
routers, sw�tches, and other 
telecommun�cat�ons equ�pment.

• L�nux adm�n�strat�on
• Strong trouble-shoot�ng sk�lls
• Must have a foundat�on of 

network�ng knowledge of 
modems and routers

• Exper�ence w�th network�ng 
concepts such as DNS, DHCP, 
SSL and TCP/IP 

• Rema�n abreast of rap�dly 
chang�ng hardware and 
software technology

• Exper�ence w�th Atlass�an 
Tools requ�red

• Exper�ence w�th Docker/
Kubernetes �s a plus

• Exper�ence w�th AWS/
GCP �s a plus

• Exper�ence w�th Conf�gurat�on 
Management Processes �s a plus

• Other dut�es may be added 
and/or ass�gned as needed

Benef�ts

• The f�rm offers h�ghly 
compet�t�ve salary packages, 
wh�ch are h�ghly flex�ble based 
on mer�t and performance, 
�nclud�ng full med�cal 
coverage after 6 months.

• The f�rm h�ghly encourages 
appl�cants to pursue MS and 
PhD degrees, and help them 
to accompl�sh these goals �n 
B�lkent Un�vers�ty or METU.

• The team members are experts 
and have sol�d exper�ence on 
b�g data, mach�ne and deep 
learn�ng arch�tectures.

• You w�ll work w�th the 
academ�c�ans expert �n 
th�s f�eld. The f�rm prov�des 
lectures, hence you w�ll �mprove 
yourself cons�derably.

• The f�rm has h�ghly flex�ble 
work�ng hours (although you 
may need to attend to the 
morn�ng Scrum meet�ngs or 
f�x urgent IT problems).

Appl�cat�ons can be completed v�a 
eren@pros�sdan�smanl�k.com 
All appl�cat�ons w�ll be 
evaluated w�th�n the frame 
of rules of conf�dent�al�ty.
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-  KİTAP   YAYINEVİNDEN  -

Ekonomik gelişmişliğin 
nedeni ve sonucu olarak 
coğrafya, bir disiplin 
olarak . yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren 
önemli çalışmalara konu 
olmuştur. Bu çalışmaları 
inceleyen, eleştiren ve 
bir sentez ortaya koyan 
bu kitap alanında Türkçe 
literatüre önemli bir 
katkı sunacaktır.

Sana ve topluma dair 
bir kitap bu. Sana dair 
derken bu ille de kişisel 
senden söz ettiğim 
anlamına gelmiyor. Esasen 
toplumsal, teorik senden, 

1. yüzyılın ilk on yıllarına 
özgü bir birey tipi olarak 
senden söz ediyorum.      
Kenneth Allan

MEKÂN ve EKONOMİ
Ekonomik Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar

İRFAN 
KAYGALAK
300 Sayfa

ÇAĞDAŞ 
SOSYAL ve 
SOSYOLOJİK 
TEORİ
Toplumsal 
Dünyaları 
Görünür Kılmak

YA
YIN

EV
İN

DE
N

KENNETH 
ALLAN

592 Sayfa
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-  KİTAP   YAYINEVİNDEN  -

ULUSLARARASI 
PSİKANALİZ 
YILLIĞI 2019Çift ve aile terapistleri için bir kaynak 

kitap olmanın yanı sıra bu konuları çalışan 
tüm terapistlerin sistemik bakış açısını 
çalışmalarına entegre edebilmelerini 
sağlayacak bir rehber olacaktır.

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ
Temel Konular ve Müdahale Yöntemleri

Meslek yaşamının başındaki terapistlere psikanalitik kişilik 
teorisi ve teorinin uygulama için çıkarımlarını sunan ilk metin 
olma özelliğine sahip bu kitap ikinci edisyonu ile sizlerle.

PSİKANALİTİK TANI
Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak

DERLEYEN: 
YUDUM 

SÖYLEMEZ
242 Sayfa

PSİKOZ
260 Sayfa

luslararası Psikanaliz Yıllığı’nın 11. sayısının 
ana temasını Psikoz  olarak belirledik.

NANCY 
MCWILLIAMS

588 Sayfa





HIGHLIFE



O D  ile mücadelede en etkili araç evden çıkmamak ve bir 
süre sosyalleşmemek  temastan kaçınmak diyebiliriz. eki bu 

zor zamanlarda evden çalışmayı nasıl kolaylaştırabiliriz

KARANTİNA GÜNLERİNDE 
OFİS GİBİ EV İÇİN…
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Yeni Koronavirüs, (COVID-19) global 
çapta etkisini gösteriyor ve her ülke 
kendi yöntemleriyle bu salgının önüne 
geçmek için çeşitli hamleler yapıyor. 
11 Mart’ta ünya Sağlık Örgütü SÖ, 

HO  tarafından pandemi, küresel 
çaptaki salgın olduğunun açıklanma-
sıyla beraber O -1 ’a karşı olan 
algı da değişti. Toplumsal olarak ne ka-
dar evde kalırsak ve sosyal ilişkilerden 
uzak durursak virüsün yayılma şansını 
da o kadar azaltacağımız bir gerçek. 
Evden çalışmak da geniş kitlelerin ha-
yatında rol almaya başladı.

O -1  tüm dünyayı evlerine çekil-
meye iterken şirketler de evden çalış-
manın mümkün olduğu modelleri de-
niyor ve home-office formatını hayata 
geçiriyor. Bu süreçte pek çok sistem 
içinde evden çalışmanın uygulanabilir 
bir yöntem olduğu da gün yüzüne çı-
kıyor. Amazon, Apple, oogle, Oracle, 
T itter, Facebook, Airbnb, Spotify gibi 
küresel şirketler de seyahat kısıtlaması 
ve home-office uygulamalarını hayata 
geçiriyor.

Evi ofis olarak kullanmak tüm işini bil-
gisayar başından yapabilen, konsant-
rasyon problemi yaşamayan, kendi dü-
zenini sağlayabilen kişiler için büyük 
kolaylık. ünlük yapılacak işleri kişi-
nin kendi başına takip etmesi, mesai 
saatlerini ofis işleyişinde sürdürmesi 
ve çalışma ritmini bu serbest bölgede 
ayarlaması özen istiyor haliyle. Ekip-
ler içinse birlikte ve uzaktan çalışmaya 
uyum sağlamak, işlerin akışını aynı şe-
kilde devam ettirmek ilk başta zorlayıcı 
görünebiliyor.

abah ritüeli oluşturmak
İşe başlamadan önce bir kahve 
demlemek, güzel bir kahvaltı 
yapmak gibi farklı eylem-
lerle gününüzü sıkıcılık-
tan kurtarabilirsiniz  işe 
gitmek için ortalama 1 
saat yolculuk yapmadı-
ğınız için bu süreyi nasıl değerlendire-
ceğiniz tamamen size bağlı.

kip içi iletişim yazılımları
Her ekip ve topluluk için ana iletişim 
kanalı farklı olsa da belli başlı araçlar 
sanal iletişim sürecini hızlandıracak-
tır. Bazı örnekler çok bilindik veya giriş 
seviyesinde görünebilir. Fakat bazı uy-
gulamalar, bazı ekipler için en verimli-
si olurken kimileri için vasıfsız kalıyor. 
Bu nedenle muadilleriyle birlikte an-
makta fayda var. E-posta gibi gelenek-
sel yöntemler, hatsApp ve Telegram 
gibi anlık mesajlaşma odaklıklar, Slack 
ve Discord gibi ekibi küçük parçalara 
ayırıp anlık mesajlaşmayı amaçlara 
ayıran alternatifler mevcut.

anal ekip toplantıları
Ekip olarak sürekli olarak diğerinin ne 
yaptığından haberdar olmamıza gerek 
olmasa da kimin ne durumda olduğu-
nu bilmek veya bir araya gelerek bir 
toplantı düzenlemek için alternatif 
yazılımlar mevcut: FaceTime, oogle 
Hangouts ve Skype gibi…

Pro e takibi ve yö -
netimi araçları
Ağırlıklı olarak 
yazılımcıların ve 
girişimlerin ya-
kından bildiği 
bazı proje yöne-
timi araçları her 
ölçekteki ekiple-
rin birbiriyle eş za-
manlı çalışmasını ve 
birbirinden haberdar 
olmasını kolaylaştırıyor. 
Bireysel amaçla da kullanılabi-
lecek olan Asana, Trello, Meistertask 
gibi araçlar sayesinde yürüttüğünüz 
işleri gruplayabilir, teslim tarihlerine 
göre planlayabilir ve ekip arkadaşları-
nız arasında görev dağılımını gerçek-
leştirebilirsiniz.

alışma alanını 
ev alanından ayırmak
Evden çalışmak dendiğinde tüm 
günü aynı yerde oturarak geçirmek 

de insanı sıkıntıya sokabilecek düşün-
celerden  İşinizle ilgili günlük görev-

lerinizi tamamladığınızda o noktadan 
ayrılıp farklı bir yere geçmek ruh ha-
linizi değiştirebilir. Sürekli olarak aynı 
yerde olmak hiç şüphesiz fiziksel ve zi-
hinsel olarak yorucu bu nedenle işi ve 
özel yaşamı birbirinden ayırmak için 
etkili bir yol.

Gerçekçi
günlük
hedefler
Sabah güne baş-
larken insan bir 

güne her şeyi sığ-
dırmak istiyor ya 

da bunu başarabile-
ceğini düşünüyor. Hem 

rutin ev işlerini hem de şir-
ketteki günlük işleri birlikte yürü-

tebilirim’ hissi geliyor. Hatta iş yerine 
gittiği zamanlarda bölücü olan toplan-
tılar, kahve molaları, ofis arkadaşları-
nın rahatsızlık verebilecek şekilde ça-
lışma durumu olmadan çalışarak daha 
verimli olabileceğini de düşünüyor. 

el gelelim günün sonunda bu görev-
ler bitmediğinde insanın üzerinde yük 
oluşabiliyor. Bu nedenle her gün, o gün 
için planlanan görevleri gerçekçi düşü-
nerek belirlemek ve çalışırken mola 
vermeyi, dinlenmeyi unutmamak daha 
olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Evi 
ofis olarak 

kullanmak tüm işini 
bilgisayar başından 

yapabilen, konsantrasyon 
problemi yaşamayan, kendi 

düzenini sağlayabilen 
kişiler için büyük 

kolaylık.
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Artık yeni bir gündemimiz var  Korona virüs  irüs ülkemize 
kadar geldi  kaygılıyız  mümkün olduğunca dışarı çıkmıyoruz  

zorunlu durumlarda ise birtakım kişisel önlemler almaya 
çabalıyoruz peki kendimizi içeriden nasıl kuvvetlendireceğiz

KORONA VİRÜSÜNE KARŞI 
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ
NASIL GÜÇLENDİRİRİZ?
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K orona v irü s nedir?
Koronavirüs  diğer virüs enfeksiyonları 
gibi çocuk felci, suçiçeği, kızamık  bir 
tür virüs hastalığıdır ve diğer enfeksi-
yonlar gibi kişinin bünyesine bağlı ola-
rak ölüm kadar ciddi sonuçları olabilir. 

ücudun savunma sistemini sekteye 
uğratır ve hastalığın gidişatı ağırlaşabi-
lir. Bugüne kadar gördüğümüz ME S 
ve SA S virüslerinde ölüm oranı ko-
ronavirüse göre çok daha yüksekti. 

ovid-1 , haberlerde denk geldiğimiz, 
ya da konuşulanlara tanık olduğumuz 
kadar ölümcül bir salgın değildir. ün-
ya çapında birçok hastalığın senede 
kaç kişinin hayatına mal olduğuna ula-
şabilmek için dünya sağlık teşkilatının 
sitesinde mikrobik ya da paraziter has-
talığın adını yazarak ulaşabilirsiniz. 

R isk g rubu
T İK verilerine göre 1  en yüksek 
riski taşıyan grup 5 yaş üstü birey-
ler. Buna ek olarak  kronik rahatsızlı-
ğı olanlar, kemoterapi tedavisi gören 
hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf kişi-
ler de risk altında.

En 
yüksek riski 

taşıyan grup 65 yaş 
üstü bireyler, kronik 
rahatsızlığı olanlar, 

kemoterapi tedavisi gören 
hastalar ve bağışıklık 

sistemi zayıf 
kişiler.

Bağışıklığımızı güçlendirmek için

• ünlük ortalama  saat uyumamız, 
bağışıklık sisteminizin güçlü 
olması için çok önemli. Spora 
ağırlık vermek  yürüyüş, yoga, 
meditasyon vb. vücudu zorlamayacak 
da olsa egzersiz yapmak.

• İnsanlarla temastan kaçınırken 
hijyen konusunda dikkat 
etmek, elleri sık sık ve en az 

 saniye yıkamak. iş ve saç 
temizliğini ihmal etmemek.

• En iyi arınma ve korunma besini 
olarak bolca su tüketmek. itamin 
ve minerallerden zengin bir 
beslenme sistemini benimsemek 
- her zaman olduğu gibi mevsim 
meyve sebzelerini tüketmek de 
önemli. Özellikle  itamini, 
B1 , Çinko,  vitaminini günlük 
yeterli miktarda almak. B1 vitamini 
için baklagiller, avokado, et 
ürünleri ve ton balığı tüketmek.

• Arı sütü, propolis gibi bağışıklığı 
kuvvetlendirecek besinlere yönelmek.

Ayrıca immünomodülatör olarak bili-
nen çinko, magnezyum gibi mineraller, 
seracılığın etkisiyle sebze meyvelerde 
azaldı bu nedenle hayvansal kaynak-
lı besinlerden ve Epsom İngiliz tuzu  
veya doğal maden suları ile destek 
yapılmalı. Karotenoidler de güçlü ba-
ğışıklık sistemi için gereklidir  pazı, 
pancar, havuç, karalahana gibi yiye-
ceklerde bulunur.
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ayın sağlığa birçok önemli etkisi olduğu eski 
zamanlardan beri bilinir ve çeşitleriyle her 
birinin işlevi  etki ettiği konular farklıdır.

Beyaz çayın 
faydalarını

biliyor muydunuz?
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Öncelikle beyaz çayın diğer çaylardan 
farkı ile başlayalım. Beyaz çay, yeşil 
çay ya da siyah çay gibi soldurma, 
fırınlama, kurutma ve fermantasyon 
gibi işlemlerden geçmiyor bu nedenle 
dem renginde bir dönüşüm gerçekleş-
miyor.

Beyaz çayın sağlığın birçok alanında 
olumlu, iyileştirici etkileri var: İçerdi-
ği yoğun antioksidan ile kansere karşı 

koruyucu özelliğe sahip ayrıca cildin 
sıkılaşmasını sağlayan tazeleyici etki 
de tespit edilmiştir. aha sıkı bir cil-
de sahip olmak için günde  bardak 
beyaz çay tüketilmesi öneriliyor. Be-
yaz çay da yeşil çay gibi vücutta yağ 
üretimini baskıladığı, mevcut yağın 
parçalanmasını sağladığı ve yağ ora-
nını dengelemeye yardımcı olduğu 
için obezite ile ilişkili sorunların te-
davisinde de faydalı olabiliyor. Ayrıca 

yeşil çaya göre bir artısı daha var  vi-
rüs ve bakterilere karşı daha kuvvetli 
etkiye sahip olması

Bunların yanı sıra romatoid artrit ve 
diğer yangılı hastalıklarda şikayetle-
rin hafifletilmesinde etkili olabileceği 
de iddia ediliyor. Çok düşük oranda 
kafein içerdiği için kafeinin uykusuz-
luk gibi olumsuz sonuçlarından da 
korunmayı sağlıyor.

İçerdiği 
zengin florit 

ile dişlerde plak 
ve çürüğü önlüyor. 

K ve C vitaminleri içerir, 
kemikleri koruduğundan 

osteoporoz için de 
faydalıdır.
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DÜNYA
ÜZERİNDEKİ
EN ESKİ
6 YAPI

Dünya’da yaşam yaklaşık  milyar 
yıl önce başladı  bu zaman içinde 

birçok topluluk  halk ve devlet geldi 
geçti. eçerken de kendi yaşamlarına 

ait ipuçları veren izler bıraktılar.

İnsanların ilk yerleşik hayata geçişi ise 
Neolitik Çağ’a dayanıyor. Hayata düzeni 

getiren bu dönemden önce insanlar göçebe 
bir yaşam sürüyordu. Tarih boyunca yaşayan 
pek çok topluluk ve devlet, dünya üzerinde 

iz bıraktı, ürettikleri eserlerin bazıları 
günümüzde kadar geldi ve korunmakta. 
Tarihe ışık tutan bu eserler, yapıldığı 

dönemin kültürünü yansıtıyor. Peki zamanın 
eskitemediği en eski 6 yapı hangileri?

ÜZERİNDEKİ
EN ESKİ

geçti. eçerken de kendi yaşamlarına 

-  HIGHLIFE   TARİH  -
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KOLEZYUM / ROMA 
İtalya’nın başkenti oma’da 

bulunan Kolezyum, şehrin 
simgelerinden biri. M.S.  
yılında yapımına başlanan 
Kolezyum, M.S.  yılında 

tamamlandı. Flavianus 
Amfitiyatro  olarak da 

bilinen Kolezyum, ladyatör 
dövüşleri ve hayvan avlarının 
yapıldığı, tiyatro oyunlarının 

sergilendiği bir arena ve 
oma halkı için yapılan bir 

eğlence merkeziydi. 5 .  
kişilik izleyici kapasitesiyle 
Kolezyum, M.S.  yılında 

Titus döneminde tamamlandı.

MAİSON 
CARREE / 
FRANSA

oma mimarisinin 
bir diğer örneği 
olan Maison 

arree tapınağı, 
Fransa’nın 
güneyinde imes 
şehrinde yer 
alıyor. M.Ö. 1  
yılında inşa edilen 
ve günümüzün 
en iyi korunan 
yapılarından 
biri olan 
Masion arree , 

Fransızca’da kare 
ev  anlamına 
geliyor.Kolezyum, 
M.S.  yılında 
Titus döneminde 
tamamlandı.

SANCHİ / HİNDİSTAN
Hindistan’ın Madhya Pradesh 

eyaletine bağlı Sanchi 
kasabasındaki bir tepede bulunan 

Budist yerleşkesi Sanchi, 
M.Ö.  yılında inşa edildi. 

Büyük Stupa  adlı yapıyla 
ünlü olan Sanchi, İmparator 
Asoka tarafından yaptırıldı. 

İngiliz arkeologlar tarafından 
1 1 ’de yeniden keşfedilen Stopa 
üzerindeki oymalarda İmparator 

Asoka’nın yaşamı anlatılıyor

KİROS’UN MEZARI 
/ İRAN
M.Ö. 5  yılında İran’da inşa 
edilen Pers Kralı Kiros’un 
mezarı beyaz renkli büyük 
kireç taşı bloklardan yapılmış 
ve altı basamaklı bir kaideden 
oluşuyor. Antik Pasargad 
kentinin bir parçası olan bu 
yapı, ES O ünya Mirası 
Listesi’nde yer alıyor. Şehrin 
kurucusu olan Kiros, mezarı 
kendisi ve eşi için inşa ettirmiş. 
Kiros’un Mezarı’nın ziyaretçileri 
arasında şehri fetheden Büyük 
İskender de yer alıyor.

WEST KENNET 
LONG BARROW 

/ İNGİLTERE
İngiltere’deki 

Avebury’nin bir 
buçuk mil güneyinde 

Silbury Tepesi 
yakınında yer alan 

bu yapı, M.Ö. 5  
yılında, Antik Mısır kurulmadan 

 yıl önce inşa edilmiş. zun bir 
mezar olan özelliğini taşıyan yapıda 

bölgede yaşamış Britanyalılar’ın 
kemikleri bulunuyordu.

GGANTİJA 
TAPINAKLARI / MALTA

Malta’daki gizemli bir hava veren 
bu yapının M.Ö.  yılında inşa 
edildiği varsayılmakta. Çok büyük 

taşların bir araya getirilmesiyle 
oluşmuş gantija Tapınakları, ilk 

çağlarda yaşamış insanların bu 
kadar büyük taşları nasıl hareket 
ettirdiklerini sorgulatıyor. enel 

kanı ise büyük taşların altına küçük 
taşları koyup kaydırdıkları yönünde. 

gantija Tapınakları’ndaki bulgular, 
yapının cenaze törenleri ve dini 

ayinler için kullanıldığını kanıtlıyor.
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Evcil hayvan sahibi olmak göründüğü kadar kolay değildir, 
aynı çocuk gibi büyük sorumluluk, özveri ve titizlik ister.

EVCİL HAYVAN 
SAHİBİ OLMAYA KARAR 

VERDİYSENİZ…
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Tüylü dostlarımız çoğu zaman ener-
jiktir, oyun oynamak isterler. Yavru 
olduklarında bu aşırı canlılık iki katına 
çıkar. Bazen yorucu gelebilse de sevim-
li dostlarımızın ufak yaramazlıkları eve 
renk getirir. Özellikle kediler ve yavru 
köpekler kablolarla yakından ilgilidir, 
çoğunda karşı koyamadıkları bir çiğ-
neme isteği vardır ancak bilmeseler de 
büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır-
lar. Bunun için hem kendiniz hem on-
lar için bilinçli olup önlemler almanız 
gerekir. Evinizde kullandığınız kablo-
ları kapı üstü ve pencere üstlerinden 
geçirebilir, duvardan geçen kabloları 
da ulaşamayacakları yüksekliğe sa-
bitleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde göze 
kötü görüneceğinden endişeliyseniz 
güvenli kablo geçişleri için satılan P  
borularını kullanabilirsiniz.

n önemli konu bakım
Sevimli dostlarınızın bakımı hem zevk-
li bir uğraş ancak bir o kadar da sorum-
luluk gerektiriyor. Öncelikle vitamin 
ve mineral ihtiyaçlarını karşılayacak 
özellikte yaşlarına ve fizyolojik özel-
liklerine uygun  mamalar almaya dik-
kat etmelisiniz. ostlarınızda parazit 
oluşmaması için pişmemiş çiğ etler 

verilmemeli. Bunun yanı sıra bisküvi 
ve çikolata gibi şekerli gıdalar önce-
likle gözler için zararlı ayrıca dişlerde 
tartar oluşturabiliyor. Hayvanlarımızı 
dışardan geldiklerinde yıkamamız ge-
rektiğini düşünebiliriz ancak kediler 
neredeyse hiç yıkanmamalı, sadece 
dışarı çıktıklarında patileri silinebilir. 
Köpeklerin de çok sık yıkanmamaları 
tavsiye edilir. Evcil hayvanlarınızı has-
talıklardan ve parazitlerden korumak 
için düzenli aşı periyodlarını takip et-
melisiniz, veteriner hekiminiz bu ko-
nuda yardımcı olacaktır.

Ç ev re D ostu Ü rü n
oğaya karşı daha nazik olmak hepimi-

zin sorumluluğu ancak çoğu zaman ev-
cil hayvanlarımıza aldığımız eşyaların 
plastiklerden ve sürdürülebilirliğe kat-
kısı olmayan malzemelerden yapıldığı-
nı görmezden geliyoruz. Evcil hayvan-
larınıza aldığınız oyuncaklar, bakım 
ürünleri ve diğer dekoratif ürünlerin 
çevre dostu olması hem hayvanlarını-
zın sağlığı hem de doğa için önemlidir. 
Köpek sahipleri, köpeklerini yıkarken 
çevre dostu şampuanlar kullanabilir. 
Kedi sahipleri de kedi kumları tercihi-
ni çevre dostu olanlardan yana yapabi-

lir. Ayrıca dostlarınız için bazı şeyleri 
satın almak yerine evde kendiniz de 
yapabilirsiniz.

eyahatlerde ne yapmalı?
Hiç şüphesiz ki can dostunuz ile 

seyahate çıkmak bambaşka 
bir deneyim olacaktır ve 
farklı bir mekan onu da 
çok mutlu edebilir ancak 

seyahat ve konaklama sırasında sorun-
lar yaşayabilirsiniz. Bu noktada karşı-
laşabileceğiniz sorunların en büyüğü 
yolculuklar olacaktır. Hava, kara, de-
niz yolculuklarının neredeyse hepsinde 
evcil hayvan taşımak pek konforlu ol-
muyor. Eğer imkanınız varsa özel ara-
cınız ile seyahat edebilir ya da pet taksi 
kullanabilirsiniz. Şehirler arası otobüs-
lerin sadece bir kısmında evcil hayvan-
ların bagajda kalmasına izin veriliyor 
ancak bu da onların havasız, karanlık 
ve sıcak bir ortamda kapalı kalacağı 
anlamına geliyor. çaklarda da durum 
pek farklı değil. Kafesin standart bo-
yutlara uymaması, ağırlığının  kg’dan 
fazla olması gibi nedenlerle uçağın kar-
go bölümünde yolculuk yapabiliyorlar 
ancak bu da onun sağlığı için elverişli 
bir durum değil. Hızlı trenler daha iyi 
bir seçenek olabilir kafes içinde olmak 
şartıyla .

D ekorasy on
Evcil hayvanınızı evin minik ve meraklı 
bir çocuğu gibi düşünürsek kedi ve kö-
peklerin içgüdüsel olarak yaptığı ve eve 
zararı olabilen birçok davranışı olacak-
tır  koltuklara, halılara, yatak başlıkla-
rına olan tırmalama sevdaları herkes 
tarafından biliniyor. Hal böyle olunca 
ev dekorasyonunu ve mobilya seçim-
lerini onlarla yaşamaya uygun şekilde 
ayarlamanız gerekecek. Evdeki biblo-
larınızı ve fotoğraf çerçevelerini on-
ların ulaşamayacağı yerlere koyabilir, 
zarar görmelerine mani olabilirsiniz. 
Mobilya seçiminde kolay temizlene-
bilen kumaşlar tercih sebebidir. Evcil 
hayvanlarınızın da bizler gibi eşyaları 
olacaktır  tırmanma merdivenleri, kü-
çük saklanma köşeleri ve koltuk alabi-
lirsiniz.
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Müzik hepimizin hayatında büyük bir yer kaplıyor  
kimi zaman bizi anılara götürüyor kimi zaman 

bulunduğumuz ruh halini değiştiriveriyor.

ŞARKI SÖYLEMEK 
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR
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Hepimiz duymuşuzdur müzik ruhun 
gıdasıdır’ sözünü. Müzik - gıda ben-
zetmesinin anlamı, müzik dinlerken 
çeşitli duyguların ve gündelik kaygıla-
rın önüne geçebilmemizi sağlaması ve 
birçok anımızla ilgili belleğimizin can-
landırmasıdır. Bu gibi durumlar zihin 
üzerinde tazeleyici etkilere sahiptir.

Müzik aynı zamanda sosyalleşmek için 
de iyi bir fırsattır. Küçüklüğümüzden 
beri müzikle haşır neşirizdir  büyük-
lerimizden dinlediğimiz ninniler 
gibi  Kültürlerin en önemli 
belirginliği, yerel ve otantik 
müziklerdir. Birbirleriyle 
dil aracılığıyla 
anlaşamayan 
insanlar, müzik 
ile ortak nok-
tada buluşabilir.

Şarkı söylemek 
de hafıza oluş-
turur, hafızayı 
korur ve beyni 

uyarır. Bunun kanıtı olarak alzheimer 
hastalarının uzak belleklerindeki şar-
kıları, yakın bellek sorunu yaşadıkları 
halde eksiksiz söyleyebilmeleridir son 
yıllarda alzheimer hastalarına uygu-
lanan grup çalışmalarda en başarılı 
performanslardan biri şarkı söylemek 
olmuştur . Ayrıca müziğin özellikle 

beyin ve zihin hasta-
lıkları sırasında 

oynadığı tedavi 
etkisi çok uzun 
zamanlardan 
beri bilin-
mektedir.

Prof. r. Oğuz Tanrıdağ son zaman-
larda yapılan beyin araştırmalarının, 
müzik dinlerken ve şarkı söylerken 
beyinde çok yönlü ve yaygın uyarılma-
ları gösterdiğini belirterek şu ifadeleri 
kullandı: İşlevsel Manyetik ezonans 
fM  yoluyla yapılan araştırmalarda 

müziğin farklı yönleriyle ilgili beyin 
alanları saptanmıştır. Müzik algısı 
hem sağ hem de sol beyinde hareket 
ve algıyla ilgili birçok alanın ortak 
biçimde uyarılmasıyla mümkün 
hale gelir. Klasik nörolojiden gövde 
hareketlerinin ve gövde üzerine gelen 
uyarıcıların hareket ve algı hangi göv-
de yarısıyla ilgiliyse karşı tarafın beyin 
yarısı tarafından yani ağırlıklı olarak 
tek bir beyin yarısı tarafından ortaya 
konulduğunu biliyoruz. Bu durumda 

müzik algısının bu modelin çok dı-
şında her iki beyin yarısı tarafın-

dan yani yaygın bir beyin orga-
nizasyonu tarafından ortaya 
konulduğunu görüyoruz.

Müzik 
aynı zamanda 
sosyalleşmek 
için de iyi bir 

fırsattır.
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Ö z elli kle h ami leler, 
emz i ren  an n eler 
ve çocukların 
b eslen mesi n d e 
b ü yü k ö n em 
taşıyan Omega

’ün sağlığa 
bir çok açıdan 
büyük katkıları 
b ulun makt a.

NEDEN OMEGA-3 
TÜKETMELİYİZ?
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Omega-  yağ asitleri besinlerle 
alınması gereken çoklu doymamış 
yağ asitleridir. ücudun Omega- ’e 
ihtiyacı anne karnında başlar, ço-
cukluk, ergenlik, yetişkinlik döne-
mi ve yaşlılıkta da devam eder.
Yetişkinler üzerinde yapılan 
çalışmalarda Omega-  
bağışıklık sisteminin 
güçlenmesinde etkili 
olduğu ve hücre çe-
perlerinin sağlığını 
koruyarak kötü 
huylu kolesterolü 
L L  engelledi-

ği görülmüştür.
Omega-  ço-
cuklarda büyüme, 

gelişme ve beyin gelişimi gibi bir-
çok faktör üzerinde etkilidir.

mega ü hangi gıda
lardan alabiliriz?
Omega-  en çok balıklarda bulunur  

özellikle somon, sardalya, 
uskumru, hamsi, ringa 

gibi  Haftada en az  
kere balık tüketilmesi 

tavsiye ediliyor.  
Balık sevmiyor-
sanız veya tü-
ketemiyorsanız 
balık yağı takviyesi 

kullanabilirsiniz. 
ünde en az 5  

mg EPA HA alın-

ması tavsiye ediliyor.
Omega- ’ün takviye olarak kul-
lanımında önemli olan faktör  
balık yağı kapsülünün omega-  
içeriğinden zengin olmasıdır.
Omega-  yağ asitleri çok sayıda 
doymamış çift bağa sahip oldukla-
rı için hava ile temas ettiklerinde 
okside olarak yapıları bozulabilir  
tat ve kokusunda bozulma olabilir. 
Avrupa ıda üvenliği Otoritesi 
EFSA  balık yağlarını oksidasyon-

dan korumak için diyete antioksidan 
maddelerin ilave edilmesini, soğuk 
ve karanlıkta oksijene maruz bırakıl-
madan korunmasını öneriyor. Başka 
bir alternatif ise tek tek paketlenmiş 
balık yağlarını tercih etmek olabilir.

• Beyin gelişimi ve göz sağlığında 
pozitif etkileri vardır.

• Büyüme ve gelişmeyi destekler. 
• Kalp sağlığına iyi gelir.
• Cilt kanseri riskini azaltır.
• Kolesterol ve trigliseridi düşürür.
• Uzun süreli tokluk sağlar, 

iştahı dengeler.
• Yağ yakımını kolaylaştırır.
• Kan şekeri ve insülin 

seviyesini dengeler.

Yetişkinler 
üzerinde yapılan 

çalışmalarda Omega-3 
bağışıklık sisteminin 

güçlenmesinde 
etkili olduğu 
görülmüştür.

Omega-3 ‘ün en belirgin faydaları
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Hayatın günlük akışı içinde fazlasıyla hareket halinde oluruz  dolayısıyla da 
vücudumuz alarm verebilir. am da bu noktada rahatlamak için birçok şey deneriz  

çare ararız. efleksoloji de bunlardan bir tanesi ve birçok alanda kullanılıyor.

Refl eksoloji
HAKKINDA BİLMEMİZ 

GEREKENLER
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P eki ref leksoloj i-
yi nasıl tanımlarız?
Refleksoloji, ayaklardaki belirli nok-
talara basınç uygulanarak rahatsızlık 
yaşanan bölgede rahatlama hissi ve 
gerilimi azaltmak amacıyla uzman 
kişi tarafından uygulanan bilimsel 
bir yöntemdir. Basınç uygulanan belli 
noktalar, vücudumuzdaki organları 
ve sistemleri temsil eder ve o noktaya 
yapılan basınç, o organı ya da siste-
mi uyarır. Ayak masajından farkı ise 
hastanın şikayetine yönelik bölgenin 
uzantısı olan noktayı bulup o nokta-
ya doğru oranda ve yeterli miktarda 
basınç uygulayabilmektir.

efleksolo iyi kimler uygular?
Bilimsel bir yöntem olduğu için genel-
likle fizik tedavi alanındaki doktorlar, 
manuel terapi uzmanları, masaj terapi-
si yapan kişiler ve fizyoterapistler bu-
lunmaktadır. ygulayıcı kişiler basınç 
uygulayacakları noktaları tespit etmek 
için çeşitli ayak grafikleri kullanır. El 
ile basınç uygularken bazı durumlarda 
uzman tarafından yardımcı nitelikteki 
kauçuk bilye, lastik bant, tahta sopa 
tarzında cisimler de kullanılabilir.

Refleksolojinin 
faydaları
• Depresyon, kaygı ve endişe 

haline iyi gelebilir.
• Kanser hastalığının 

palyatif bakım sürecinde de 
pozitif etkiler yaratabilir.

• Diyabet ve astım 
hastalığını taşıyanlarda 
etkilidir.

• Baş ağrıları için oldukça 
etkili bir sakinleştiricidir.

• Dolaşım problemlerinde 
destek sağlayabilir.

• Vücuttaki toksinleri 
atmak için tercih edilir.

• Bağışıklık sistemini 
tetikler ve güçlendirir.

• Boyunda, belde, sırtta 
ve fiziksel anlamda 
birçok bölgedeki ağrının 
tedavisinde uygulanır.

Depresyon, 
kaygı ve endişe 

haline iyi 
gelebilir.
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Hepimizin kendine göre sorunları ve kafasından atamadığı 
çeşitli kaygıları var ancak bunların beynimizde yer 

etme süresi ve hacmi yaşam kalitemizi etkiliyor.

TAKINTILI
DÜŞÜNCELERİMİZDEN 
NASIL KURTULURUZ?
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Ya çocuğuma zarar verirsem  Bebe-
ğimi balkondan aşağı atarsam  işi 
başarabilecek miyim, ya yapamazsam  
Ben asla iyi bir insan olamam  Bu ve 
benzeri düşüncelerle sıklıkla baş etme-
ye çalışıyor olabilirsiniz. Kafanızdaki 
tedirgin edici bu seslere karşı ilk yapa-
cağınız şey sakin olmaya çabalamak  
milyonlarca insan aşağı yukarı sizinle 
aynı şeyleri yaşıyor. AB  sınırları için-
de  milyon kişinin hayatının bir dö-
neminde, rahatsız edici düşüncelerle 
karşı karşıya kaldığı ve sıkıntı yaşadığı 
tahmin ediliyor yani yalnız değilsiniz. 
Yapmanız gereken sadece düşüncele-
rinizle baş etme yöntemi geliştirmek. 

üşüncelerinizi zihninizden kovmaya 

çabalamak genellikle işe yaramaz, 
sizin hep yanınızda olan çok sevdiğiniz 
arkadaşlarınız veya aileniz ile konuş-
mak da yeterli gelmez hatta farklı 
görüşler sizi daha da çıkmaza itebilir.

üşünceyi bir kenara itmek neden işe 
yaramaz  Şunu deneyerek görebilir-
siniz: ahat bir yer bulun ve oturun. 

özlerinizi kapatın ve düşündüğünüz, 
hissettiğiniz, duyduğunuz, kokladığı-
nız şeylerin farkına varmaya çalışın. 

e isterseniz düşünebilirsiniz. Fakat 
bir şeyi düşünmeyeceksiniz. e olursa 
olsun kafanızın üzerinde pembe bir 
tavşan oturduğunu düşünmeyin.

üşündünüz değil mi

• Rahatsız edici bir düşünce aklınıza 
geldiğinde önce durun ve onu tanımlayın: 
“Bu bir istenmeyen düşünce ve 
oldukça korkutucu hissettiriyor.”

• Bu düşüncelerin bir anlamı yok ve 
en doğrusu onları yalnız bırakmak. 
“Düşünceler sadece düşüncedir. 
İstenmeyen düşünceler ise gereksizdir. 
Bir şey yapmanıza gerek yoktur.”

• Düşüncelerinizi kabul edin ve onlara izin 
verin, uzaklaştırmaya çalışmayın.“Bu 
düşünceler ömrümün sonuna kadar 
benimle olacak, onlara karşı çaresizim 
ve onlarla yaşamayı öğrenmeliyim” 
tarzında düşünmek anlamına gelmez. 

Düşüncelerinizin aktif olarak zihninizde 
olmasına izin verip gitmeleri için 
çabalamadığınızda onların bir öneme 
sahip olmadığını fark edersiniz.

• Gelecekte ne olacağını hayal etmek, şu 
anı yaşamanıza engel olur. Zihninizde 
dolaşan düşüncelerle beraber 
dolaşın ve ne olduğunu izleyin. 
Hisleriniz yavaş yavaş değişecektir. 

• Bırakın zaman geçsin, baskı kurmayın. 
İşe yarayıp yaramadığını kontrol 
etmeyin. Düşüncelere sadece izin 
verin, acele etmeye gerek yok. Zaman 
tutmak veya geriye saymak, içinde 
bulunduğunuz olumsuz hissi artırır.

• İstenmeyen düşünceler geldiğinde 
onların gücünü kesebileceğiniz 
en etkili yöntem, onlar gelmeden 
önce yaptığınız işe devam etmektir. 
Rahatsız edici düşünceleriniz 
konusunda ne kadar çok bilgilenir ve 
teknikleri uygulamaya çalışırsanız 
üstesinden gelmeniz de kolaylaşır.

• Eğer kendi kendinize denediğiniz 
yöntemler ile durum değişmiyorsa, 
kendi gücünüz ile düşüncelerinizle başa 
çıkabilecek seviyeyi geçtiyseniz bir 
uzmana danışmanız yerinde olacaktır

Rahatsız 
edici bir 

düşünce aklınıza 
geldiğinde önce durun 

ve onu tanımlayın: “Bu bir 
istenmeyen düşünce ve 

oldukça korkutucu 
hissettiriyor.”

İstenmeyen düşüncelere karşı 
nasıl bir yöntem getirilebilir?

Rahatsız edici düşünceler ile baş edebilmek için bulunan altı adımı düzenli bir 
şekilde uygulamak, zihninizi istenmeyen düşüncelere karşı korumayı öğretecektir.
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YAZ TATİLİNİZİ 
PLANLAMAYA 
BAŞLADINIZ MI?

oğuk kış günlerinde yaz tatili hayalleri kurmak insanı 
rahatlatır  modunu yükseltir. Mesela uçsuz bucaksız 
bir mavinin içinde  ge Denizi’nin tam göbeğinde 
olduğunuzu hayal ederek başlayabilirsiniz
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Belki de bu yaz Yunan Adaları’na git-
meye karar verdiniz  Santorini, Mi-
konos, irit, odos, Patmos, Milos ve 
Atina. Peki bu adalara gitmek için nasıl 
bir yol izlemelisiniz

ncelikle işe Yunan daları 
programı yapan cruise turlarını 
araştırmakla başlayabilirsiniz, 
hangi adaları gezdiriyorlar, sizin 
beklentiniz ne?

Turların içeriklerinin neyi 
kapsadığı ve fiyat kar-

şılaştırması yapmak 
da önemli tabii. 

Her şey dahil 
paketlerin gemi 
içinde sunduğu 
hizmetleri de 
kıyaslayın. Li-
mitli içecekler, 
yemekler, akti-

viteler de bütçenizi zorlayabilir. Sadece 
sınırsız yemek ve içecekler değil liman 
vergileri, transferler, Türkçe rehberlik 
gibi kalemlerin pakette yer alması sizin 
için avantajlı olacaktır.

Turların zaman planlamaları da bir 
başka dikkat edilecek nokta. Sezonun 
sadece belli bir döneminde mi yapılı-
yor olduğu, kaç gecenin denizde geçe-
ceği gibi  ruise tatiline  gece ayıra-
mayanlar için alternatifli programlar 
var mı  amanlamada esneklik sunan 

programlar tercih edile-
bilir.

emiye bineceğiniz li-
man da tercihi etkileyen 
bir başka faktör. Türkiye 
limanlarından uluslara-
rası bir cruise gemisine 
binebilmek avantaj sağ-
lar ve ekstra uçak parası 
ödemenize gerek kalmaz.

Gemiye 
bineceğiniz liman 

da tercihi etkileyen 
bir başka faktör. Türkiye 

limanlarından uluslararası 
bir cruise gemisine binebilmek 

avantaj sağlar ve ekstra 
uçak parası ödemenize 

gerek kalmaz.
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Evde sinema keyfi için

film önerileri
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Koron av i rü s ö n lemleri  
kapsamında mümkün 

olduğunca dışarı 
çıkmıyoruz ancak evde 

de yapabileceklerimiz 
kısıtlı. Kitap oku  

müzik dinle  arkadaş 
veya akrabalarla 

görüntülü konuş  
Bir de evimizde güzel
bir ses sistemimiz ve 

patlamış mısırımız 
varsa filmin keyfine 

doyum olmaz. İşte 
izleyebileceğiniz 

birkaç film.

4 Lun� 3 Saptaman� S� 2 Z�le 
(4 Ay 3 Hafta 2 Gün)

 yapımı bu film umen yönet-
men ristian Mungiu imzası taşıyor. 
Komünist omanya’da Çavuşesku dö-
neminin sonlarında geçen bir hik yeyi 
konu alıyor. Üniversite yurdunda oda 
arkadaşı olan iki öğrencinin içlerin-
den birinin yasa dışı kürtaj olması için 
ayarladıkları randevu ve sonrasında 
yaşananlara tanık oluyoruz. Soğuk ve 
gerçekçi atmosferiyle iz bırakan film, 

annes Film Festivali’nden Altın Pal-
miye’ ödülünü kazanmıştı.

Holy Motors 
(Kutsal Motorlar)
Fantastik dram türündeki 1  yapımı 
Kutsal Motorlar’ filmi, birçok sinema-
sever için unutulmazdı. Yönetmenliği 
ve senaristliği Leos ara ’a ait olan ve 
özellikle enis Lavant’ın oyunculuğuy-
la göz dolduran film, neredeyse başın-
dan sonuna kadar çarpıcı sahnelerle 
seyirciyi etkisi altına alıyor.

Kynodontas 
ogtoot pek i i

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un 
başyapıtı olarak kabul edebileceğimiz 

 yapımı Köpek işi’ filmi, son yıl-
ların en büyük filmlerinden biri olarak 
kabul ediliyor. Filmde çocuklarını izole 
ederek dünyanın geri kalanı ile ilişkisi-
ne mani olarak sahip oldukları büyük 
bahçeleri ve havuzlu evleri içerisinde 
yetiştiren bir ailenin öyküsü anlatılı-
yordu. Psikolojik açıdan derin etkilere 
sahip film, . Akademi Ödülleri’nde 
En İyi Yabancı ilde Film’ adaylığı 

kazanmıştı. Ayrıca ’daki annes 
Film Festivali’nden n ertain e-
gard’ Belirli Bir Bakış  ödülünün sahi-
bi olmuştu.

A Separat�on 
ir yrılık

11 İran yapımı bu film, yönetmenliği ile Asghar Farhadi’nin adını tüm 
dünyaya duyurmuştu. Filmde boşanmış bir orta sınıf İranlı çift ile yaşlı baba-
sı için alt sınıf bir bakıcının arasında yaşanan nefes kesen olaylar anlatılıyor. 

1. Berlin Film Festivali’nde En İyi Film’ dalında Altın Ayı’ kazanan yapım, 
’üncü Akademi Ödülleri’nde de En İyi Yabancı ilde Film’ seçilmişti.
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Nelyubov 
(Loveless/Sevgisiz)

us yönetmen Andrey vyagintsev’in 
1  yapımı filmi, son dönemin en çok 

iz bırakan us filmlerinden biriydi. . 
Akademi Ödülleri’nde En İyi Yabancı 

ilde Film’ adayları arasında kendine 
yer bulan 1  yapımı film, anne ve 
babası ayrılık planları yapan küçük bir 
erkek çocuğunun şaşırtıcı hik yesini 
anlatıyor ve kullanılan metaforlar, gü-
nümüz usya’sındaki günlük hayata 
dair ipuçları taşıyor.

Melanchol�a 
(Melankoli)

11 yapımı film, provokatif açıklama-
larıyla tepki çeken yönetmen Lars von 
Trier’in en unutulmaz filmlerinden. 
Kirsten unst, harlotte ainsbourg 
ve Ale ander Skarsgard gibi yıldız 
isimlerin yer aldığı filme depresyon te-
ması hakim.

No� Alb�no� 
(Buzdan Hayaller)

 yapımı film, Kuzey İzlanda’da 
yaşayan ve Albino rahatsızlığı olan bir 
gencin buzlarla kaplı yerden kaçma ha-
yallerini ekranlara taşıyor. İzlanda’nın 
soğuk iklimiyle izleyiciyi neredeyse 
oraya götürecek etkiye sahip film, zi-
hinlerden kolay kolay çıkmayacak gibi 
gözüküyor.

Le Scaphandre Et Le Pap�llon 
elebek ve algıç

’nin en önemli filmlerinden biri 
olan Kelebek ve algıç,  ulian Sch-
nabel tarafından çekildi ve başka bir 
yönetmenin elinde sıkıcı olabilecek bir 
konuyu akıcı hale getirdi. erçek bir 
hayat öyküsünü konu alan Fransız fil-
mi   annes Film Festivali’nde En 
İyi Yönetmen’ ödülünü, 5. Altın Küre 
Ödülleri’nde ise adaylık kazanmıştı.
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Der S�ebente Kont�nent 
edinci ıta

Avusturyalı yönetmen Michael Hane-
ke’nin imzasını taşıyan 1  yapımı 
’Yedinci Kıta’, bir üçlemenin ilk halka-
sı. eorg ve Anna çifti ile oğullarının 
iletişimsizlik, dünyadan kopukluk, ru-
tinde kaybolmuşluklar içinde gezindiği 
filmin sonu ise oldukça vurucu.

Durak 
(The Fool/Enayi)
Bilinirliği pek olmayan 

1  yapımı urak’ filmi, 
karlarla kaplı bir us ka-
sabasında ’den fazla 
kişinin yaşadığı bir binayı 
merkeze alıyor. Karanlık 
ve gerçekçi bir yapıya sahip 
film, eski bir apartman üze-
rinden usya’nın geçmişine 
siyasi göndermeler yapıyor.

Incend�es 
çimdeki angın
enis illenueve’ün yönetmenliğini üstlendiği 1  yapımı film, Souha Becha-

ra’nın hayat hikayesine odaklanıyor. Bir aile draması ağırlığını taşıyan film, se-
yirciyi Ortadoğu’ya ve acı dolu geçmişe götürüyor. ’üncü Akademi Ödülleri’nde 
En İyi Yabancı ilde Film’ adaylığı kazanan İçimdeki Yangın’, ödülü ne yazık ki 

animarka yapımı aha İyi Bir ünyada’ya kaptırmıştı.
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ejeteryan ve vegan beslenme şeklini tercih edenler gün 
geçtikçe artıyor  herkes gibi içlerinde tatlıya düşkün olanları 

da var ancak herhangi bir yerden temin edemiyorlar. 
İşte evde deneyebilecekleri bir vegan pasta tarifi

Vegan pasta tarifi

or olduğu düşünülse de doğru 
malzemelerle vegan pasta yap-
mak oldukça basit  Pasta yapı-
mına başlamadan önce çiğ kaju 
fıstıklarını  saat,  adet kuru 
hurmayı 15 dakika ve ceviz, ba-
dem ve fındıkları  saat ılık 
suda bekletin.

Pastanın altı için  çorba kaşığı 
 saat suda bekletilmiş çiğ ba-

dem, 5 adet ceviz içi,  çorba 
kaşığı çiğ fındık, 5 tatlı kaşığı 
Hindistan cevizi yağı ve 1 çay 
kaşığı tuz gerekecektir. Bu mal-
zemelerin hepsini robottan ge-
çirip yağlı kağıt serilmiş kalıba 
ellerinizle bastırarak yayın.

Pasta sosu için altı saat önceden 
suda bekletilmiş  avuç çiğ ka-
juyu, 5 tatlı kaşığı hurma püre-
sini ve  tepeleme ham kakaoyu 
robotta krema haline getirin.
Hazırladığınız pasta tabanının 
üzerine yayın ve buzluğa alın.

Pasta üzeri süsü için  gram 
taze orman meyvesi, kabak çe-
kirdeği, antep fıstığı, ham kakao 
taneleri, yenilebilir çiçekler ve 
yapaklar kullanabilirsiniz.

Ek bilgiler: Buzlukta bir günden 
fazla beklettiğiniz pastaları ye-
meden 1 saat önce çıkarıp dışa-
rıda veya buzdolabında çözün. 
Buzlukta yaklaşık 1 ay bekleye-
bilir. Tam çözünmeden kesme 
kıvamındayken dilimlenirse 
buzluktan istediğiniz zaman di-
lim dilim almak pratik olacaktır.

V I TA E     -   8 8   -     N İ S A N - M A Y I S - H A Z İ R A N  2 0 2 0

-  HIGHLIFE   VEGAN PASTA  -
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Doğal olanı
istiyorum

1. Mustela bebek-çocuk ürünlerinin doğal kökenli içerik oranı ortalaması
2. Alerjik reaksiyon riskini minimize edecek şekilde formüle edilmiştir.

MUSTELA BENİ DÜŞÜNÜR

%100 hipoalerjenik2

%95 doğal kökenli 
içerikler1

Expanscience Laboratuvarları sürdürülebilir kaynaklar için UEBT 
(Etik Biyolojik Ticaret Birliği) üyesidir.

DOĞUMDAN İTİBAREN
DERMATOLOJİK OLARAK TEST EDİLMİŞ

İÇERİK GÜVENLİĞİ 
POLİTİKASI




