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Komiteler ve Projeler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak 2019 
yılında 6 farklı komite kurulumunu gerçekleştirdik. Her 
bir komitemiz derneğimizin kurumsallaşma yolunda 
attığı önemli adımı temsil ediyorlar. İletişim, Hukuk, 
Etkinlik, Kariyer, CRM & Data ve Öğrenci İlişkileri 
Komitelerimiz aynı yönetim kurulumuzda olduğu 
gibi Başkan, Başkan yardımcısı, Genel Sekreter ve 
Üyelerden oluşmaktadır. Dergimizin bu sayısında tüm 
komite başkanlarımızın röportajlarını bulabilirsiniz.
Dernek yönetimi olarak komite projemizin sağlam bir 
temele oturması üzerine aidiyet duygusunu daha da 
geliştirecek yeni projeleri hayata geçirme kararı aldık.
Foreign & Local Ambassadors yani şehir sorumlularımızı 
tespit ederek BİLGİ Mezun network ağının hem 
uluslararası hem de ülke içinde varlığını dernek 
çatısı altında oluşturmaya başladık. İnanılmaz 
bir talep ile karşılaştık. İlk etapta Amerika’dan 3 
büyük şehrin sorumlularını açıkladık. Her hafta 
1 sorumlumuzu açıklayarak Bilgi Mezun ailesinin 
tüm dünyada ki varlığından haberdar olacağız. 

Bu projenin en önemli yanı yurt dışında yaşama 
niyeti olan mezunlarımıza yapılmış hataların 
tekrarlanmaması için ışık olacak tecrübeli rehberleri 
sağlıyor olmamızdır. Uzun vadeli hedeflerimiz arasında 
ise kurulacak iş konseyinin değerli üyeleri için ihracat 
imkanlarının tartışılması, yurt dışı yatırım konusunda 
istekli olan yatırımcı mezunlarımıza kaynağından 
bilgi fırsatlarının oluşmasına katkı sağlamaktır.
Bir diğer projemiz olan Sene Sorumluları’nı 2020 
mezunlarımız ile hayata geçiriyoruz. Üniversitemizin ilk 
mezunları olan 2000 mezunları da dahil olmak üzere 
her sene için arkadaşları etrafında toplanmaktan ve 
kendi yaş gruplarına özel etkinliklerin düzenlenmekten 
keyif alacak temsilciler seçiyoruz. Sayısız farklı 
faaliyeti bünyesinde toplayacak ve yıllar içinde 
kaybolan arkadaşlıkları dernek çatısı altında tekrar 
buluşturacak bu projeye çok önem veriyoruz.
Attığımız her adımı planlayarak atıyor ve gelecek için 
kurumsal yapımızın bir daha asla bozulmayacağı ve 
bu büyük ailenin tüm üyelerinin fayda sağlayacağı 
bir dernek yapısı için gönüllü çalışıyoruz.

Saygılarımla

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

Mezunlar Derneği Başkanı

tolga.bayoglu@bilgim.org.tr
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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bu yıl 14-20 Eylül 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 27. Ulusla-
rarası Adana Altın Koza Film Festiva-
li’nde finalistler belli oldu. Finalistler 
arasında Sinema ve Televizyon Bölümü 
yüksek lisans öğrencimiz Umut Evir-
gen ve lisans öğrencimiz Elif Öner’in 
çektikleri filmler de yer aldı.

Umut Evirgen’in senaryosunu yazıp 
yönettiği ilk filmi “Ben Bir Denizim”, 
yaklaşık 40 filmin başvurduğu Ulusal 
Uzun Metraj Film Yarışması kategori-
sinde finale kalan 10 film arasında yer 
aldı. Başrollerini Gürberk Polat, Sitare 
Akbaş, Celil Nalçakan ve Serkan Kes-
kin’in oynadığı film, karton toplayarak 
geçinen Deniz’in daha fazla karton bul-

mak için girdiği bir inşaatta Nisan’la 
tanışmasıyla hayatındaki değişimi 
konu alıyor.
Sinema ve Televizyon Bölümü öğrenci-
miz Elif Öner’in bir ders kapsamında 
çektiği ‘Labirent’ filmi ise, Ulusal Öğ-
renci Kısa Film Yarışması kategorisine 
başvuru yapan 117 kısa film arasından 
seçilerek finalistler arasında yer aldı.

BİLGİ Sinema ve Televizyon 
öğrencileri Altın Koza 
Film Festivali finalinde

Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırması 
(TÜMA) 2020’ye 
göre BİLGİ A grubu 
üniversiteler arasında

BİLGİ, Üniversi-
te Araştırmaları 
Laboratuvar ı 
(ÜniAr) tara-
fından yapılan 
Türkiye Üniver-
site Memnuni-
yet Araştırma-
sı’nın (TÜMA) 
2020 yılı so-
nuçlarına göre 
“yüksek mem-

nuniyet” ifade eden A grubunda değerlendirildi. Vakıf üniversiteleri 
arasında öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu 
8’inci üniversite oldu. 
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetle-
rini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve daha öğrenci mer-
kezli olma doğrultusunda üniversitelere yol gösterici olmayı amaçla-
yan araştırma, 192 üniversitede öğrenim gören 39.386 öğrencinin 
katılımıyla yürütüldü. Araştırmada öğrencilerin üniversitelerinden 

memnuniyetleri eğitim-öğretim, yerleşke ve fiziksel mekânların ya-
şam kalitesi, öğrencilerin akademik sorunlarına duyarlılık, yönetsel 
işleyişin etkililiği, eğitim altyapısı ve imkânları ile kariyer destek ola-
nakları gibi kriterler doğrultusunda 6 farklı alanda değerlendirildi.  
Araştırma raporunda Türkiye’de üniversitelerin öğrencileri memnun 
edebilme düzeyinin ortalama “D” seviyesinde olduğu belirtilirken öğ-
rencilerin üniversitelerinden memnuniyetlerinde geçmiş yıllara göre 
bir geriye gidiş olduğuna dikkat çekildi. Yüksek memnuniyet ifade 
eden A grubunda yer alan BİLGİ’nin ise değerlendirildiği her alanda 
öğrenci memnuniyetini geçen yıla göre artırdığı gözlendi.  
Raporda BİLGİ’nin de yer aldığı 26 üniversitenin A grubunda yer 
aldığı belirtilirken “Bu 26 üniversitenin öğrenciler ve veliler açı-
sından gelecek kaygısının az olduğu, yaşam ve eğitim kalitesinin 
beklentilerin üzerinde karşılandığı mutlu bir üniversite kültürü 
sunmada oldukça öne çıktıkları anlaşılmaktadır” ifadelerine yer 
verildi. 
BİLGİ’nin “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu”, “Akademik Des-
tek ve İlgi”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Kişisel Ge-
lişim ve Kariyer Desteği” alanlarındaki öğrenci memnuniyeti  A+ sevi-
yesinde ölçüldü. 
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Öğretim üyemiz Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin’in Avrupa 
ve Orta Doğu’nun seçkin üniversitelerinden bir araştırma 
ekibi ile birlikte hazırladığı “Avrupa ve Ötesinde Radikal-
leşmenin Önlenmesi: Sapta, Çözümle ve Yeniden Kaynaş-
tır, (D.Rad)” başlıklı projesi Avrupa Komisyonu tarafından 
Ufuk 2020 altında radikalleşmenin dinamikleri konusun-
da açılan çağrı kapsamında desteklenmeye hak kazanmış-
tır. 3 yıl sürecek proje kapsamında 16 ülkede saha araştır-
ması yapılarak radikalleşmeye yol açan etkenlerin ve olası 
yeniden kaynaştırma yollarının araştırılmasını hedefle-
mektedir.

BİLGİ Bilgisayar ve Enerji Sistemleri 
Mühendisliği mezunlarımızın Arttırılmış 
Gerçeklik ile müze alanında yapılan ilk bitirme 
tezi uygulaması hayata geçti.

BİLGİ Sosyal Ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi 
Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin’in 
yürütücüleri arasında yer 
aldığı “Avrupa ve Ötesinde 
Radikalleşmenin Önlenmesi” 
projesi Ufuk 2020 kapsamında 
desteklenmeye hak kazandı

İlk olarak bir Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Enerji Sistemleri Mühendisliği  ve Bilgisayar 
Mühendisliği bölümü ortak bitirme tez çalışması 
fikri olarak başlayan proje ile eski Silahtarağa Kömür 
Santrali’nin kampüs içinde renovasyon sonrası 
kaldırılan bazı parçalarının tamamlanması ile 
müzenin görsel olarak dijitalleştirilmesi sağlandı.
Hayata geçirilen uygulama, Arttırılmış Gerçeklik 
uygulamasıyla müzede bulunan buhar türbin-jeneratör 

sistemlerinin nasıl çalıştığını göstermek ve bunu bir 
telefon uygulaması haline getirerek, müzeyi gezenlere 
kimseye ihtiyaç duymadan ama yeterince görsel ve bilgi 
edinerek, tatmin edici bir müze gezisi sağlamayı amaçlıyor.

“Visualization of SilahtARağa Energy Museum with 
Augmented Reality” ismi ile hazırlanan tez çalışmasının 
mimarları Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Öykü 
Bahşi, Ege Sucu ile Enerji Sistemleri Mühendisliği 
öğrencileri Berke Can Nerezoğlu, Görkem Salcan. 2019 
yılında her iki bölümde de en iyi 3 tez çalışmasından 
biri olarak seçilen ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen çalışmanın 
tez danışmanlığını Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Dr. Füsun Tut Haklıdır yürütüyor.

Çalışma Türkiye’de AR (Arttırılmış Gerçekçilik) 
konusunda müze alanında yapılan ilk bitirme tez 
projesi olup, bir enerji santralinde AR uygulamasının 
konusunda da ilk çalışmalardandır.

Öğrencilerimizin mezuniyetlerinin ardından Öykü 
Bahşi ve Ege Sucu projeyi profesyonel iş hayatlarına 
taşımaya karar verdiler ve Softhion isimli bir şirket 
kurarak çalışmalarına devam etmekte, SilahtARağa 
güncellemelerini yapmaya devam etmektedirler. 

Uygulamayı merak edenler için “SilahtARağa” 
ismi ile Applestore’dan indirilebilir
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Türkiye’nin oyuncak envanterini çıka-
ran BİLGİ Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Avşar Gürpınar, 
Türkiye’de üretilmiş 150 oyuncağın ta-
sarım ve üretiminin veri tabanını ha-
zırladı. Ülkemizde ilk oyuncak yapımı 
17.yüzyılda Eyüp’teki “Oyuncakçılar 
Çıkmazı”na kadar uzanıyor.

Oyuncakların tarihteki serüvenini in-
celeyen İstanbul Bilgi Üniversitesi En-
düstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Avşar Gürpınar “Oyuncak, 
dünyanın ve insanın tuhaflıklarına dair 
eşsiz bilgiler içerir” diyor. BİLGİ Bi-
limsel Araştırma Projeleri (BAP) Fonu 
desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında 
bu zamana dek Türkiye’de üretilmiş 
oyuncakları araştıran Gürpınar, farklı 
dönemlerden yaklaşık 150 oyuncağın 
tasarımı ve üretimine dair bilgilerin 
yer aldığı bir veri tabanı hazırladı. Ça-
lışma, BİLGİ Kütüphanesi üzerinden 
araştırmacıların erişimine açılacak. 
17.yüzyılın Eyüp oyuncaklarından, Be-
yoğlu Bonmarşesi’nin ithal ürünlerine, 
1940’ların propaganda amacıyla üreti-

len oyuncak askerlerinden, 1990’ların 
dijital rüzgârına dek oyuncakların ta-
rihi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi 
Avşar Gürpınar, günümüzde üretilen 
birçok oyuncağın çocukları pasif bir 
noktaya ittiğini vurguluyor. Gürpınar, 
“Perdenin pelerine, oklavanın kılıca 
dönüştüğü bir oyunun çok kıymet-
li olduğunu düşünüyorum. 
İnsan için her şey bir 
oyuncak olabilir” 
diyor.
A r a ş t ı r m a y a 
göre İstan-
bul’da üretil-
miş en eski 
o y u n c a k l a -
ra ilişkin 17. 
yüzyıla kadar 
geriye gidile-
biliyor. Gürpı-
nar, o dönemdeki 
oyuncaklara Evliya 
Çelebi’nin Seyahat-
namesinde yer verdiğine 
dikkat çekiyor: “1637 yılında İstan-
bul’un bütün zanaatkârlarının katıldığı 

bir geçit töreninden bahsediyor. Bu ge-
çit töreninde mimarbaşına bağlı oyun-
cakçıların geçişini de anlatıyor. Çok da 
sempatik anlatmıyor açıkçası; çünkü 
bu oyuncaklar garip sesler çıkartan, 
gürültü yapan nesneler. O dönem-
de oyuncakçılığın merkezi Eyüp’teki 

Oyuncakçılar Çıkmazı. Eyüp zaten 
dönemin çok önemli bir 

sosyalleşme merkezi; 
çocukların sünnet-

ten sonra gezme-
ye götürüldüğü, 

Yeniçer i ler in 
cülus bahşişi 
aldığı, padi-
şahın tahta 
çıktığı bir yer. 
Eyüp malze-

me temini için 
de çok uygun 

bir yerde. Oyun-
cak yapımında kul-

lanılan kil, Alibeyköy 
ve Kâğıthane derelerinden; 

deri, bağırsak ve yün Sütlüce’deki 
mezbahadan; ahşap ve tenekeler Emi-

150 çeşit oyuncağın anavatanı Türkiye
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nönü ve Tahtakale’den geliyor. 18’inci 
ve 19’uncu yüzyıllarda Eyüp’te 200 ka-
dar oyuncakçı dükkânı olduğunu bili-
yoruz. Bu dükkânlarda oyuncak üreti-
minin yapıldığı atölyeler de bulunuyor.”

Kaynana zırıltısı isimli oyuncak 
vardı
Eyüp oyuncaklarının çok ses çıkaran, 
mekanik oyuncaklar olduğunu anlatan 

Gürpınar, “Ahşap bir sapın üzerine ta-
kılmış dönen bir parçanın ses çıkardığı 
“kaynana zırıltısı” oyuncağı buna bir 
örnek. Yine kuş sesi çıkaran sulu kil-
den düdükler, ziller, davullar, kılıçlar, 
oyuncak atlar üretiliyordu. Bebekler de 
vardı, ama onlar istisnaydı. İslam kül-
türünde bir şeyi figüratif olarak gös-
termek yasak olduğu için bu tür oyun-
caklara çok rastlamıyoruz. Anadolu’da 
çocuklar oynasın diye evlerde yapılan 
bebeklerin yüzleri olmadığını biliyoruz 
mesela. Bu oyuncakların çok azı bugü-
ne kalıyor, çünkü Osmanlı’daki günde-
lik hayata dair nesnelerin arşiv değeri 
olduğu pek düşünülmemiş” diyor. 

Oyuncaklar propaganda amacıy-
la da kullanıldı

Oyuncakların propaganda amacıyla 
kullanıldığı bariz durumlar olduğuna 
dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Gürpınar, 
“Almanya’nın Osmanlı’yı I. Dünya Sa-
vaşı’nda yanına çekmek için oyuncak 
askerler üreterek göndermesi ya da 
Kore Savaşı’nın biraz daha desteklen-

mesi için Kore’ye giden Türk askerle-
rinin plastik oyuncaklarının yapılma-
sı gibi… Hatta Almanya’da zar atarak 
ilerlediğiniz “Yılanlar ve Merdivenler” 
oyununun Musevileri Almanya’dan at-
mak üzerine uyarlandığı örnekler var. 
Bunlar tabii ki ideolojisi bas bas bağı-
ran oyuncaklar. Ama aslında oyuncak-
ların ideolojilerden tam anlamıyla aza-
de olabilmesi pek mümkün değil. Yapı 
setleri dediğimiz şey sözgelimi, akılcı, 
matematiğe dayanan modernist düşün-
cenin bir ürünü. Barbie dediğiniz şeyde 
oranlarından, formuna; saç renginden 
yaptığı mesleklere kadar çok net bir 
ideoloji var. Dolayısıyla oyuncaklar ile 
yetişkinlerin dünyası arasındaki mesa-
fe her zaman düşündüğümüz kadar net 

değil” diyor.

Günümüzde Çin oyuncak üreti-
minin merkezi
Yeni dönemin karakteristiğinin, üre-
timi dış kaynakla yapmak olduğuna 
dikkat çeken Avşar Gürpınar, “Özel-
likle Çin’e oyuncak üretimi için sipariş 
veriliyor. Örneğin biz masal okuyan 
Nasreddin Hoca istiyoruz, deniyor. 

Çin’deki firma üretimini yapıp buraya 
gönderiyor. Burada Türkçe kutulara 
yerleştirilerek satılıyor. Eminönü’nde, 
Tahtakale’de bu oyuncaklardan çokça 
görmek mümkün. Diğer açıdan bakar-
sak, bugün her şey çok tanımlı. Çocuk 
tamamen pasif bir noktada artık. Oy-
nadığı anda bile bir oyuncağı çalıştı-
rıp geçiyor karşısına ve oyuncak kendi 
kendine oynuyor. Çocuk onu seyredi-
yor. Kendi yaratıcılığını, kendi özgür 
oynama edimini gerçekleştiremiyor. 
Bu kadar tanımlı, senaryosu belli, ço-
cuğu onu uygulamaya yönelten, başka 
bir şey olarak kesinlikle kullanılama-
yacak nesneler üretmek doğru mu o da 
açık uçlu bir soru olarak kalsın” diyor.

“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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Yeni nesil kırsal yaşam modeli şeklin-
de adlandırılan akıllı tarım uygulama-
ları bir yandan bitkisel ve hayvansal 
üretimde verimliliği arttırırken, bir 
yandan da çevresel kalkınmaya katkı 
sağlıyor. Bu amaçla yola çıkan İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi, Tabit Akıllı Tarım 
Teknolojileri için düşük güç tüketimli 
akıllı bir algılayıcı ağı sistemi tasarladı. 
Yerli ve milli bir sistem olarak kurulan 
bu ağ hem düşük güç tüketimine sahip 
hem de yedekleme özelliğiyle verileri 
eksiksiz kaydediyor.
 
TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri proje-
lerine bir destek de İstanbul Bilgi Üni-
versitesi’nden geldi. BİLGİ Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle 
tarım teknolojilerinin geliştirilmesine 
başlandı. Yeni nesil tarım teknolojile-
ri için akıllı algılayıcı ağı kuruldu. Bu 
algılayıcı ağı dünyadaki örneklerine kı-
yasla daha ucuz, taşınabilir, dayanıklı 
ve bilgiyi yedekleme açısından kapa-

sitesi daha geniş olmasıyla dikkat çe-
kiyor. Sahada yapılacak ilk deneylerle 
istenilen sonuçlar elde edilirse Türki-
ye’nin TABİT liderliğinde İstanbul Bilgi 
Üniversitesi desteğiyle akıllı tarım tek-
nolojilerine sahip olması hedefleniyor. 
Aynı zamanda projeyle dünyada fark 
yaratılması da bir diğer hedef olarak 
gösteriliyor. Projenin prototipi hazır-
landığında TABİT’in saha çalışmala-
rında denemelerinin ardından uygula-
maya geçilmesi ön görülüyor

Üretimi kolaylaştırıp, arttıracak 
akıllı bir sistem tasarladık
Projeyi BİLGİ Elektrik- Elektronik 
Mühendisliği Bölüm Başkan Yardım-
cısı Dr. Yiğit Dağhan Gökdel’in yürü-
tücülüğünde, Dr. Baykal Sarıoğlu, Dr. 
Banu Kabakulak, Dr. Mehmet Ayyıldız 
ve BİLGİ’li öğrenci Çağla Karabulut’tan 
oluşan bir proje ekibi üstlendi. Konuya 
dair konuşan Dr. Gökdel öncelikle ma-
liyet ve verimliliğe odaklandıklarını 
söyledi. Gökdel, “Yerli ve milli bir sis-

tem kurularak maliyette, verimlilikte, 
dayanıklılıkta ve veri depolamada çok 
daha üst seviyeye gelebilmek için bu 
iş birliğini yaptık. Sistem oluşturuldu, 
denemelerin ardından 2021 yılı başın-
da uygulamaya geçilmesi planlanıyor. 
Her şeyin, özellikle sahadan veri top-
layan algılayıcıların bile birbirine bağ-
lı olduğu girift bir sistem tasarladık. 
Akıllı bir sistem haline getirdik. Siste-
min çok düşük güç tüketimi var ancak 
bunun yanında en güçlü tarafı yedekli 
olması ve veri kaybetmemesi. Sistem 
eline geçen veriye göre otomatik olarak 
sulamayı başlatabiliyor veya gerektiği 
durumlarda sera kapısını açabiliyor. 
Bu nedenle insana gittikçe daha az ih-
tiyaç kalıyor ve çok daha az hata oluyor. 
Örneğin Moda semti kadar bir alanın 
bir kısmında hayvancılık bir kısmında 
domates ekildiğini düşünelim. Ziraat 
mühendislerinin alanla ilgili veriler 
toplamak için tüm bölgeyi dolaşması 
gerekiyor. Ancak kurduğumuz sistem 
otomatik olarak tüm verileri ve önerile-

62 milyon dolarlık 
Türkiye tarım 
sektörü BİLGİ’nin 
sistemiyle 
akıllanacak
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ri size sunuyor. Bu veriler belli periyo-
dik aralıklarla aylar boyunca toplanıp, 
verilerde örüntüler ve gidişat makine 
öğrenmesi ile modellenip, hesaplanı-
yor. Bu sistemle toprağın ve havanın 
ısısını, nemini, güneş ışığının gelme 
açısını, rüzgarı, topraktaki asiditeyi 
vb. bir çok kritik bilgiyi ölçüp, hesap-
larımızda göz önünde tutabiliyoruz. 
Kurduğumuz sistemle veri tabanında 
toplanan tüm bilgileri bir sonraki yılın 
toprak, hava bilgisi olarak analiz edebi-
liyoruz ve önceden çiftçiler ile paylaşa-
bilecek duruma geliyoruz. Bu da tarım 
ve tarımla uğraşan tüm kişiler için ha-
yati bir önem taşıyor. Çünkü neyi, ne-
rede, nasıl ekeceğinizi önceden bilmek 
tüm ülkenin verimliliğini artıran bir 
değer. Kurduğumuz sistemi tüm ülke-
ye yayabilirsek tarımda arzu ettiğimiz 
duruma çok daha çabuk ulaşabiliriz” 
dedi.

Akıllı tarımda veri kayıpları ve 
yedeklemesi çok önemli
Türkiye’de 1milyon 600 bin çiftçiye, 
uluslararası firmalarla birlikte çözüm 
ortaklığı hizmeti veren TABİT Akıllı 
Tarım Teknolojileri, hazırladığı proje-
ler kapsamında çiftçiyi, kamu ve özel 
sektörü aynı çatı altında, ortak gelecek 
için çalışmaya ve üretmeye çağırıyor. 
300 dönümlük bir alanda tarımsal üre-

tim ile ilgili akıllı tarım uygulamala-
rı, tarım 4.0 uygulamaları ile makine 
ve ekipmanlar, sulama sistemleri ile 
yetiştiricilik uygulamalarını her gün 
gelen ziyaretçilere sergilediklerini be-
lirten TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri 
Ar-Ge Müdürü Orhan Kurt, kampüs ala-
nında düzenli olarak eğitim verdiklerini 
ifade ediyor. Kurt, “Yeni nesil kırsal ya-
şam platformunda kamu ve özel sektör 
kuruluşları çiftçimizle bir araya geliyor. 
Ortak bir gelecek vizyonu ile hareket edi-
yor. Teknolojik alt yapımız’a dahil olan 
bu birliktelik üretimde verimliliğin art-
masını sağlıyor. Böylece Türkiye’de ta-
rım uluslararası arenada daha bağımsız, 
daha güçlü bir oyuncu olarak rekabet et-
meye başlıyor. Akademik dünyamız için 
de doğal bir laboratuvar olan TABİT’in 

saha çalışmaları tüm süreçlerde kayde-
dilen ilerlemeleri ve değişimi bilimsel 
metodlarla kayıt altına alıyoruz; bilgi 
üretiyoruz. Topladığımız anlık verilerle 
Türkiye tarım sektörünün geleceği için 
çalışan üniversitelerimize yeni proje fi-
kirleri için alan ve olanak sağlıyoruz” 
dedi.
TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri proje-
leriyle Türkiye kırsalındaki her altı kişi-
den üçüne doğrudan temas ettikleri bir 
platform sunduğunu söyleyen Kurt, şöyle 
devam etti: “Yani 62 milyon dolarlık Tür-
kiye tarım sektörüne etkin bir biçimde 
ulaşma fırsatını yakalamanın en akıllı 
yolu bizim çalışmalarımızdan geçiyor. 
Tarımda sahadan gelen veriler bir çift-
çinin kaderini değiştirebilir. Don etkisi, 
bitki için doğru su ihtiyacının karşılan-
ması, sıcaklık ve nem algoritmasıyla has-
talık takibi vb. bahsettiğim sorunlar bir 
çiftçinin verimini ve karlılığını etkiliyor. 
Sahada oluşacak veri kayıpları ile bu al-
goritmalarda hata oluştuğunda tarlasın-
daki ürün tehlikeye giriyor ve yaptığınız 
algılayıcı çalışmalarının bir anlamı 
kalmıyor. Bu yüzden veri kayıpları ve 
veri yedekleme çok önemli oluyor.”

V I TA E     -   1 3   -     E K İ M - K A S I M - A R A L I K  2 0 2 0

-  HABERLER  -



Çok eski bir tarihi olan Palmira bölgesi 
ne yazık ki son yıllarda bir savaş 
alanına dönüşmüş, bölgede yaşayanlar 
yeri doldurulamayacak kayıplar 
vermiş, hayatta kalanlar da yerlerinden 
edilmiştir. IŞİD’in (DAEŞ) 2015-
2016 yılları arasındaki işgali bu antik 
kentteki tarihi kalıntılara ve bölge 
halkının varlığına en büyük darbeyi 
vurmuştur. 
Bir bölgenin kültürel mirasını 
korumanın belkemiğini kayıtlar ve 
belgeler oluşturur. İşte bu anlayışla 
Minna Silver, Gabriele Fangi ve 
Ahmet Denker modern teknoloji ve 

görüntüleme yöntemleriyle Palmira 
kentine havadan ve uzaydan ne şekilde 
yaklaşabileceğimizi saptadı. Eski 
haritalar, çizimler, tablolar, fotoğraflar 
ve dijital görüntülerin tümü, bu kültür 
mirasının kayıt ve belgelenmesine 
katkıda bulunmuştur.
Yasemin Alptekin’in çevirisiyle 
Türkçeye kazandırılan bu kitap, 
Suriye’nin orta yerinde, etrafı çöl 
kumlarıyla çevrili yeşil bir vahada yer 
alan antik Palmira kentinin kültür 
mirasını anlamaya yardımcı olacak 
ve hatıraları koruyacak görseller 
sunmaktadır.

BİLGİ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Denker’in Minna Silver ve Gabriele Fangi ile 
birlikte yazdığı “Çölün Gelini Palmira” isimli kitabı İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı.

BİLGİ Endüstriyel Tasarım Bölümü 
öğrencisi Beyza Özmen’den 
“Seyyar Oyun Alanı”
BİLGİ Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Bey-
za Özmen, İstanbul’un dezavantajlı mahallelerinde yaşayan 
çocuklar için oyun alanını erişebilir kılmak amacıyla bitirme 
projesi kapsamında “Seyyar Oyun Alanı” tasarladı.  Proje, 
çocukların oynayabileceği bir alana sahip olmayan mahalle-
lere oyun alanını seyyar olarak sunmayı hedefliyor.
Özmen’in İstanbul’un bazı mahallelerinde gördüğü seyyar 
dönme dolaplardan esinlenerek tasarladığı oyun alanı, bir 
römork çekme kancası sistemi ile her yere götürülebiliyor. 
Özmen, 6-9 yaş aralığı için tasarladığı projede çocukların 
enerjilerini harcamak için yaptığı hareketleri gözlemledi ve 
vurmalı çalgılardan esinlenerek çocukların ses yarabilecek-
leri oyun elemanlarına yer verdi. Oyun alanında çocuklar 
öğrenmede en etkili yöntemlerden biri olan deneme yanılma 
yöntemi ile ses yaratırken motor becerilerini de geliştirebi-
lecekler.
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Bilgi psikoloji mezunu büşra tarçalır’ın yeni kitabı 

“zor balık” 

Varoluşçu ekolle çalışan BİLGİ Psikoloji mezunu uzman klinik psikolog ve 

çocuk kitabı yazarı Büşra Tarçalır Lui, Yu ve İlginç Hayvanlar, Zor Balık ki-

taplarının yolculuğunu BİLGİmag’a anlattı. Yüksek Lisans tezini “çocuklar-

da zorbalık” üzerine yazan Büşra Tarçalır “Çocuklarla aramızdaki ilişki tren 

raylarına benzer. O raylarda birçok vagon gider gelir. Bu vagonların taşıdığı, 

sevgi, ilgi, merak, güven ve duygular aramızdaki bağı güçlendirir. Kitaplar o 

bağı besler” diyor. 

BİLGİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğ-rencisi Firaz Özer solunum sesinden akciğer hastalığını tespit edebilen yapay zekâ algorit-ması geliştirdi
BİLGİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrencisi  Firaz Özer, Dr. Öğr. Üyesi İpek Şen danışmanlığında solunum sesinden akciğer hastalığını tespit edebilen derin öğrenme algoritması geliştirdi. Geliştirilen algo-ritma kişinin sağlıklı mı yoksa kronik obstrüktif akci-ğer hastalığı (KOAH), üst solunum yolu enfeksiyonu ve zatürre hastalıklarından birine mi sahip olduğunu solunum sesine göre tespit edebiliyor.Geliştirdiği algoritmanın bu dört gruptan birine giren her 100 kişiden 83’üne ilişkin doğru tahminlerde bu-lunduğunu belirten Firaz Özer, COVID-19 hastalığının öksürük ve solunum seslerinden teşhis edilmesi alanın-da çalışmalara başlandığını belirtiyor. 

BİLGİ'den 
güncel haberler 

için: 
www.bilgimag.com
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COVID-19’un fay hatlarında belirsizliği yönetmek

COVID-19 pandemisi sürecinin iş dünyasındaki sarsıcı etkilerinin 

nasıl üstesinden gelinebileceği sorusu her şirketin gündeminde. 

Şirketler “yeni normale” adapte olurken nasıl bir operasyon modeli 

benimsemeleri gerektiğini planlıyor. Kimisi aşının geliştirilip ba-

ğışıklığın kazanılacağı bir dünyada her şeyin eskisi gibi işleyeceği 

varsayımıyla hareket ediyor. Kimisi ise geleceğe yönelik adımla-

rını farklı senaryoları dikkate alarak kurguluyor. Kuşkusuz “yeni 

normal” şirketler için pek çok belirsizlikle dolu ve bu belirsizlikle-

rin üstesinden gelebilmek için yeni kaslar geliştirmeye ihtiyaç var. 

BİLGİ İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Metehan Sekban, COVID-19 

pandemisi sonrasını BİLGİmag’da yorumladı. 

BİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Mezunların-
dan Duyguları Anlayan RobotBİLGİ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları 

Oğuzcan Karadeniz ve Hasan Han, Dr. Öğr Üyesi Baykal Sa-
rıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Dalyan danışmanlığında insan 
duygusunu yüz ifadesinden tanıyabilen robot geliştirdi. Derin 
öğrenme algoritmaları kullanılarak geliştirilen robot, kamera 
aracılığıyla mutluluk, üzüntü, kızgınlık, şaşkınlık, tiksinti ve 
korku duygularının yanı sıra nötr olma halini yüz ifadesinden 
algılayarak saptanan duyguya göre tepki verebiliyor.

Kişisel Verim Oyuncak Değil

BİLGİ Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, kişisel verile-

rin ve mahremiyetin korunması konusunda çocuk, genç ve 

yetişkinlerin farkındalıklarını ve dijital okuryazarlıklarını 

artırmak amacıyla Facebook işbirliğinde Kişisel Verilerin ve 

Mahremiyetin Korunması Programı’nı başlattı. Programın 

ilk odağı ise “Kişisel Verim Oyuncak Değil” kampanyası ile 

çocuklar…
BİLGİ Hukuk Öğr. Üyesi Doç. Dr. Leyla Keser Berber ve araş-

tırmacı Ayça Atabey ile çocuklara yönelik online istismarla 

mücadelede yol haritası sunan yeni kitaplarını ve “Kişisel 

Verim Oyuncak Değil” kampanyasının detayları bilgimag.

com’da.
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Türkiye’deki gıda israfı 87 
milyon ailenin yıllık geçim 

masrafına eşit geliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO)’nun araştırmalarına göre 
her yıl üretilen gıdaların üçte biri renk, 
şekil gibi kalite standartları, fazla üre-
tim, yanlış lojistik kararlar ve tüketim 
tarihleri ile ilgili basit bilgilerin eksikli-
ğinden dolayı çöpe gidiyor. Oluşan gıda 
atığı her yıl 1,3 trilyon dolar finansal 
kayba neden oluyor. Çevresel gıda atı-
ğı total karbon salınımına yüzde sekiz 
etki ediyor. Bu yaklaşık olarak bir mil-
yar arabanın yıllık karbon salınımına 
eşit geliyor. Gıda sektöründe ise çoğu 
firmanın atık yönetimine özel atanmış 
departmanı bulunmuyor. Farklı de-
partmanların sorumluluğu altına ve-
rilen atık yönetimi genellikle üretimin 
bir maliyeti olarak gösteriliyor. İnsani 
tüketime uygun olan gıdalar bile topra-
ğa gömülüyor. Yarattığı atığı tanıyama-
yan, nasıl değerlendirmesi gerektiğini 
bilmeyen firmalar atıkları değerlendir-
mek için en büyük faydayı yaratacak 
değerlendirme yöntemini belirliyor. 

Gıda kaybı en aza indirilecek
İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik- 
Elektronik Mühendisliği Bölümü öğ-
rencisi ve Fazla Gıda Ar-Ge Mühendisi 
Atakan Özkan ile BİLGİ öğrencisi Pelin 
Damla Ateş, Soğuk Zincir Takip Sistemi 
isimli projelerini Fazla Gıda Platformu 
için tasarladı. Yürütücülüğünü BİLGİ 
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü Dr. Okan Zafer Batur ile BİLGİ 
Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bö-
lüm Başkan Yardımcısı Dr. Yiğit Dağ-
han Gökdel’in yaptığı projede soğuk 
zincir kırılmasına bağlı gıda, zaman ve 
mali kayıpların en aza indirilmesi he-
defleniyor. 
Yapılan çalışmanın öğrencilerin Fazla 
Gıda A.Ş.’nin alandaki tecrübelerinden 
faydalanarak firma için gerçekleştik-
leri bir sistem olduğunu söyleyen Dr. 
Yiğit Dağhan Gökdel, “Uygun çevresel 
ortam testlerinde (THS5) başarılı so-
nuçlar elde edildi. Teknoloji hazırlık 
seviyesi 6’ya ulaşmak için sistem geliş-

tirilmeye devam ediliyor. Bu iş birliği, 
esasen bir yazılım şirketi olan Faz-
la Gıda A.Ş’nin özellikle düşük güç 
tüketimli akıllı donanım geliştirme 
bilgi birikimine katkı sağlamasının 
yanında, projede kapsamında çalışan 
öğrencilerimizin de teknik anlamda 
gelişmesini sağlayıp, kendilerine iş 
olanakları sunuyor . Fazla Gıda A.Ş. 
ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortak-
lığını devam ettirip, 2020 yılı içeri-
sinde söz konusu bu proje ile geniş 
kapsamlı bir Avrupa Birliği Projesi 
başvurusu da yapmayı planlıyoruz. ” 
şeklinde konuştu.

Operasyona dair belgeler 
arşivleniyor
BİLGİ ile iş birliği yapan Fazla Gıda 
Soğuk Zincir Takip sisteminde Fazla 
Gıda Dijital Atık Yönetim platformu ve 
100’den fazla oluşan partner ekosistemi 
ile gıda ürününün finansal, çevresel ve 
sosyal en avantajlı değerlendirme yön-

Türkiye’de gıda israfı konusu her ge-
çen gün önemini artırıyor. Konuyla 
ilgili çalışma yapan Fazla Gıda, Tür-
kiye’de yıllık gıda israfının ekonomik 
karşılığının yaklaşık 280 milyar TL’yi 
bulduğunu belirtiyor. Bu rakamın 
özellikle pandemi dönemi ile yaşanan 
tedarik zincirindeki kırılmalar ile yıl 
sonunda 300 milyar TL’yi bulacağını 
söylüyor. Bu rakam yaklaşık 87 mil-
yon ailenin aylık geçim masrafına 
eşit gösteriliyor. Bu israfın önlenmesi 
ile 109 milyon çocuğun yıllık eğitim 
masrafı, 219 milyon öğrencinin yıllık 
yabancı dil masrafı karşılanabilir
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teminin kararını verebilmesi ve ürü-
nün muhteviyatı hakkında sahip olunan 
bilgi sayesinde, herhangi bir soğuk zincir 
kırılması yaşanması durumunda, ürünün 
değerlendirme yolları ile ilgili hızlı bir şe-
kilde karar alınabiliyor. Fazla Gıda, dijital 
atık yönetim sistemiyle birlikte anlaşmalı 
olduğu gıda firmaların fazla gıdalarını, 
gıda kazanım hiyerarşisini göz önünde 
bulunduruyor. Sunduğu gıda bağışı, ye-
niden satış, hayvan yemi üretimi ve geri 
dönüşüm modülleri ile dijital pazarye-
rinde en uygun partnerle eşleştirerek 
değerlendirmesine yardım eden Fazla 
Gıda, dijitalleşmiş, hızlı süreç ve partner 
ekosistemi sayesinde atık yönetimi için 
ekstra insan gücü ve zaman ayırmadan 
bu gıdalardan finansal, sosyal ve çevre-
sel fayda yaratıyor. Platform, gıda firma-
larını farklı türdeki atıklar için farklı ku-
rumlarla anlaşma yapma zahmetinden 
kurtarıyor. Dijital platform aracılığı ile 
tek bir noktadan bütüncül atık yönetim 
sistemi sağlayan Fazla Gıda aynı za-
manda operasyona dair bütün belge-
lerin arşivlenmesini takip edilebiliyor.

Sistemde nesnelerin interneti 
teknolojisi kullanılıyor
BİLGİ ile yapılan iş birliği hakkında ko-
nuşan Fazla Gıda kurucularından Arda 
Eren, soğuk zincir kırılmasına bağlı gıda 
atığını en aza indirebilmek ve gıda gü-
venliğini sağlayabilmek için soğuk zincir 
takip sistemi tasarladıklarını söyledi. 
Eren, “Ortamın sıcaklık ve nemini gerek 
görülen zaman aralıklarıyla ölçerek kul-
lanıcıya sunuyoruz. Sistemi birden fazla 

alanda çalışabilecek özellikte tasarladık. 
Depolarda sabitlenmiş halde, ürünlerin 
nakliyesi esnasında araçlarda, özel ilgi 
gerektiren kargoların bulunduğu kutular-
da kurulum maliyeti ve montaj gerektir-
meden kullanılabiliyor. Sistemde montaj 
gerektirmeyen kolay kurulum özelliği için 
nesnelerin interneti teknolojileri kullanılı-
yor. Lojistik operasyonlarının kolay takibi 
ve operasyon esnasında gerçekleşebilecek 
olası soğuk zincir kırılmasına müdahale 
edebilmek için araç konumunu takip ede-
biliyor. Anlık takip özelliği hem yakıt ta-
sarrufu yapabilmek adına hem de soğuk 
zincirin tehlikeye girmesi durumlarında 
alternatif rotalar sağlayarak kullanıcıla-
rın işlerini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda 
sistem lojistik operasyonların karbon 
salınımına katkısını düşürmekte önemli 
rol oynuyor. Sistem, barındıracağı ivme 
ölçer ile araçların taşıma esaslarına uy-
gun kullanılıp kullanılmadığını denet-
leyerek, özel ilgi gerektiren kargoların 
taşıma koşullarına dair iç görüler de sağ-
lıyor” dedi.

Türkiye’de yılda 125 kg sebze 
meyve israf ediliyor
Maliyet etkin, yerli üretim, bulut ta-
banlı algılayıcılar ile yatırım maliyeti 
olmadan üretilecek soğuk zincir takip 
sistemlerinin küçük işletmelerde hız-
la yaygınlaştığını dile getiren Arda 
Eren, yerli algılayıcı teknolojileri ile 
ithalat oranı azalırken, gıda kaybı-
nın büyük oranda önlendiğini belir-
tiyor. Ürünün ısı kontrollü sevkiyat 
dışında da yaygınlaştırılması ile gıda 
sektöründe yaşanan kayıp ve atıkları 
önlemesi beklendiğini aktaran Eren, 
şöyle devam etti: “Örneğin soğuk zin-
cir taşımacılığı kapsamına girmeyen 
ürünlerden biri olan çilek, oda sıcak-
lığında taşınırken üç günde bozulurken, 
11 derece sabit sıcaklıkta taşınan çilekle-
rin ortalama 10 günde bozulduğu tespit 
edildi. Türkiye’de her yıl üretilen 49 mil-
yon ton meyve ve sebzenin yaklaşık 11,6 
milyon tonu lojistik aşamasında doğru 
şekilde taşınmadığı için tüketilemez hale 
geliyor. Türkiye’de sebze ve meyve hasat, 
muhafaza, taşıma, pazarlama ve tüke-
tim olmak üzere beş ana kademenin her 

birinde yapılan hatalı uygulama, ürüne 
bağlı olarak yüzde 25-40’lara kadar çıkan 
kayıplara neden oluyor. Sonunda ürün 
çöpe dönüşüyor. Türkiye’de kişi başına 
yılda 125 kilogram sebze ve meyve israf 
oluyor. Ürünler çöp depolama alanlarına 
gidiyor. Bir yılda oluşan 9-10 milyon ton 
sebze meyve atığı Türkiye’nin yıllık ihra-
catının yaklaşık 4 katına karşılık geliyor. 
Sebze ve meyvenin nihai bedelinin orta-
lama 1 dolar olduğu kabul edilirse yanlış 
yaş sebze ve meyve zincir sisteminin Tür-
kiye ekonomisine maliyeti 2015 yılı ve-
rilerine göre yılda yaklaşık 9-10 milyar 
dolar olarak hesaplanıyor.”

360 derece soğuk zincir 
takip sistemi kurulacak
Türkiye’ de taşımacılık sektörü ile bü-
yük perakende firmalarında soğuk 
zincir takip sistemlerinin en yaygın 
şekilde kullanıldığının altını çizen 
Fazla Gıda Platformu kurucuların-
dan Arda Eren “Küçük işletmeler ve 
küçük lojistik operasyonlar için siste-
min kullanımının yüksek yatırım ma-
liyetleri ve yönetim maliyetleri sebebi 
ile çok da yaygın olmadığını gözlem-
ledik. Buradan yola çıkarak; ön yatı-
rımı yüksek olmayan, yönetim süreci 
kolay ve maliyeti düşük yaklaşımımız 
ile en küçük işletmelere kadar soğuk 
zincir takibini gerçek zamanlı hale 
taşımayı hedef liyoruz” şeklinde 
konuştu. Projemiz deneme proto-
tipleri aşamasından itibaren bizim 
de partnerimiz olan Türkiye’nin en 
büyük perakende ve toptan zincir 
marketlerinden birinde kullanılıyor 
diyen Eren, şöyle devam etti: “Pro-
jenin tamamlanmasıyla çalışılan 
depo ve mağaza sayısı artacak. Eş-
siz partner ekosistemimiz ile Türki-
ye’nin dört bir yanına hızla yayılabi-
leceğiz. Bununla birlikte 360 derece 
kapsayıcı bir soğuk zincir takip sis-
tem alt yapısı kurulup yaygınlaştı-
rılmış olacağız. Bu nedenle oluşacak 
finansal kaybın önüne geçilebilecek 
zamanla yarışılan soğuk zinciri takip 
sürecinde atıl durumda kalan gıda 
ürünü farklı yöntemler ile ekosisteme 
yeniden kazandırılabilecek.”
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Esnek Çalışma 
Yönetim
Sistemi 
Geliştirme 
Projesi

Covid-19 salgını süreci ve sonrası “es-
nek / evden ya da dönüşümlü çalışma” 
gibi isimlerle karşımıza çıkan çalışma 
biçimlerinin yaygınlaşması ile gelişti-
rilen Esnek Çalışma Yönetim Sistemi 
Geliştirme Projesi, Ulusal Esnek Çalış-
ma Yönetim Sistemi Standardının te-
mellerini oluşturacak veriye ulaşmayı 
hedefliyor.

Proje, TUBİTAK Ardeb 1001 - Bilim-
sel ve Teknolojik Araştırma Projeleri-
ni Destekleme Programı kapsamında 
açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının 
Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, 
Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrıda 
desteklenmeye hak kazandı.

Covid-19 salgını ile birlikte çok hızlı ve 
beklenmedik şekilde değişen çalışma 
biçimleri, esnekliğin iş hayatı için öne-
mini bir kez daha gözler önüne serdi. 
Bu kapsamda pek çok firma uygun tek-
nolojik altyapı ile evden çalışma, kısmi 
çalışma ve geçici iş ilişkisi modellerini 
uygulamak durumunda kalarak, iş sü-
rekliliğini garantilemeye çalışmakta. 
Bu durum sadece bu salgın süreci için 
değil, gelecekte de olası bir salgın, kriz 
ya da başka bir travmatik olay duru-
munda iş sürekliliğini sağlamanın, 
üretim ve hizmetleri devam ettirmenin 
ne derece kritik olduğunu göstermekte. 
Esnek çalışma modelleri, kriz dönem-
lerinde başvurulan bir çözüm olmanın 
yanı sıra istihdamın desteklenmesi, 
işsizliğin azaltılması, işyaşam denge-
sinin sağlanması gibi pozitif yönleriyle 

uzun süredir gündemde. 
Proje ekibi, Koronavirüs salgını süre-
cinin ise geniş ölçekli bir tatbikat veya 
bir simülasyon koşulu yarattığını ve 
bu konunun, karantinanın ya da sos-
yal mesafe gereklerinin kalkmasının 
ardından da iş dünyasının ana gündem 
maddelerinden biri olarak kalmaya de-
vam edeceğini belirtiyor.  
10 Eylül’de gerçekleşen “Bugünün Al-
ternatif Çalışma Şekillerinden Gelece-
ğin Çalışma Hayatı ve Senaryolarına” 
isimli webinar ile projenin detaylı ta-
nıtımı ve projeye katılım için detaylar 
paylaşıldı. Proje ekibi tarafından ger-
çekleştirilen oturumlarda projeye dair 
bulguların yanısıra “Alternatif Çalışma 
Şekilleri” ve “Geleceğe Hazırlıklı Ol-
mak” başlıklı sunumlar da paylaşıldı.

Projeye Nasıl Katkı Sağlayabilir-
siniz?
Kurumlar, Covid-19 salgını sürecinde 

ve sonrasında ortaya çıkan çeşitli es-
nek çalışma sistemleri hakkında, ilgili 
kuruluş ve bakanlıklara hizmet edecek 
nitelikte ulusal bir standart oluştur-
ması planlanan projenin ön hazırlık 
aşamasında yer alarak, ortaya çıkacak 
sonucu güçlendirirken, standartlar ve 
uygulamalar oluştuğunda, projenin te-
melinde yer almış bir kuruluş olarak bu 
sürece uyum sağlayabilmek adına ilk 
adımı çoktan atmış olacaklar.
Bununla birlikte; 
• Araştırma fazında çevrim içi yürütü-
lecek anket çalışmasına kurumlardan 
20 ile 30 çalışan katılımı ile destek ve-
rilebilir,
• Proje kapsamında yürütülecek pay-
daş toplantılarına katılım sağlanabilir,
• Hazırlanacak standarda görüşler ile 
katkıda bulunulabilecek.

Projeye katılım ve detaylı bilgi için:  
esnekcalisma.org 
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MEDIACAT’IN GELENEKSELLEŞEN SEÇKILERINDEN OLAN OLAN 
30 UNDER 30 BU YIL KREATIFTEN STRATEJISTE, SOSYAL MEDYA 

YÖNETICISINDEN YÖNETMENE, ILLÜSTRATÖRDEN VERI UZMANINA, 
MEDYA PLANLAMACIDAN HALKLA ILIŞKILER UZMANINA 

GENIŞ BIR SKALA ILE 50 UNDER 30 LISTESINI YAYINLADI.
Bu yılın seçkisinde dikkat çeken özelliklerden biri, kariyerini toplumsal fayda ve 

sosyal inovasyon odaklı işlerle şekillendirmek için çabalayan isimlerin varlığı.
50 under 30’u şekillendirilirken 100’ün üzerinde kreatif, PR, medya ve prodüksiyon 

ajansının yönetici ve başkanına danışılarak, görüş ve önerileri alındı.

MEDIACAT’İN 
50 UNDER 30 
LİSTESİNDE 6 

BİLGİ MEZUNU



Beliz Atalay

Mediacat’in 50 Under 30 listesinde yer alan 
BİLGİ Pazarlama İletişimi Mezunu Beliz 

Atalay, sektör yolcuğunu anlattı.
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Mediacat’in gelenekselleşen ve 
ilk kez kapsamı biraz daha 
genişletilen 30 yaş altındaki 
yetenekler seçkisinin bu sene 
öne çıkan özelliklerinden biri 
de, içinde bulunduğumuz kriz 
ortamında kariyerini toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı işlerle şekillendirmek 
için çabalayan isimlerin varlığı. 
Özellikle böyle bir dönemde 
dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar arasından 
seçilmiş olman, BİLGİ ailesi 
olarak bizi epey gururlandırdı. 
Peki sende nasıl bir his yarattı?
Benim reklamcı olduktan sonra kendi-
me koyduğum hedeflerden bir tanesiydi 
açıkçası. 
Sektörde iyiye bir değişim yaratabile-
cek, topluma dokunacak insanlar ara-
sında yer almak 
çok heyecan verici. 

Seni biraz tanıyalım mı? Sektöre 
nasıl girdin? Yolculuğun nasıl 
gelişti?
Bilkent İktisat’ta okurken bir yandan 
okulun İşletme ve Ekonomi Toplulu-
ğu’nda çalışıyordum. Kulüpte çalışma-
nın bir artısı, birçok sektörden önemli 
isimleri tanıyabilme ve aslında daha 
yolun çok başındayken neyi isteyip iste-
mediğini bilebilmeydi benim için. 

Birinci sınıfın sonlarına doğru Akan 
Abdula bir konferansımıza gelmişti ve 
onun konuşmasından çok etkilenen 
ben, üniversite hayatımın geri kalanın-
da aldığım tüm seçmeli dersleri reklam 
ve pazarlama üzerine seçtim. Sonra 
okulun bitimiyle birlikte Marka Oku-
lu’nda mastera başladım ve eş zamanlı 
olarak Y&R’da stratejik planlama stajı 
yaptım. Marka Okulu’nda pratik ya-
şamda derste öğrendiğim şeyleri dene-
yimleyebilmek benim için çok verimliy-
di. Master’ın ilk yılından sonra mini bir 
ara vererek Amerika’ya gittim ve eğiti-
min bir dönemini orada tamamladım. 
O sırada SXSW ile tanıştım ve kariyer 

yolculuğum rayına oturdu diyebilirim. 
SXSW’de deneyimlediğim network ile 
artık hem SXSW’de Türkiye’nin eşsiz 
değerlerini paylaşan TurkishStation’ın 
bir parçasıyım hem de o gün bugündür 
stratejik planlamacıyım.  

Kriz dönemlerinde yaratıcılık, 
üretmek ve farklı olmak daha 
da önem kazanıyor. Peki böyle 
bir dönemde yaratıcı süreçler 
nasıl etkileniyor? Pandemi 
döneminde yaratıcılık için ne 
yaptın, kendini nasıl besledin?
Pandemi döneminde aslında normal-
de trafikte kaybettiğim süreyi trend 
raporları inceleyerek, COVID sonrası 
yaşanacak dönemle ilgili tahminler 
yaparak geçirdim. Tüketicileri an-
lamak adına çokça makale okudum, 
online eğitimlerden yararlandım, 
konferanslara katıldım. Hiç olmadı-
ğım kadar dataya erişerek sektörlerin 
geleceğiyle ilgili gözlemler yapabilir 
hale geldim. Gün içindeki saatlerimi 
kendim planlayarak daha verimli ça-
lıştığımı fark ettim. Yaratıcılık için 
yaptığım en ilginç şey izlediğim film 
ve dizilerden içgörüler ve tespitler 
yapmaktı. 

Kendi normların doğrultusunda, 
globalde ve yurtiçinde “keşke ben 
yapsaydım” dediğin toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı ilk üç iş hangileri?
Sosyal inovasyon örneği olmasa da 
toplumsal fayda ve toplumdaki kadın 
algısını değiştirmek 
adına son zamanlarda yapılmış en ba-
şarılı iş Bodyform’un Womb Stories 
işi. Konvansiyon haline gelmiş kadın-
lara ‘sen de yapabilirsin, hadi’ diyen 
işlerin aksine gerçekten kadınları anla-
yan, cesur ve dikkat çekici bir çalışmay-
la toplumu gerçekler ile buluşturmayı 
hedeflemişler. Çok da güzel yapmışlar. 
Yine çok beğendiğim işlerden biri ‘Gi-
lette The Best Man Can Be’ işi. Toksik 
masküliniteye 
dikkat çekerek toplumda kadın erkek 
fark etmeksizin zorbalığa uğrayan her-

kese bir dur demek istiyor. Eril erkekle-
ri karşısına alabilecek bu işi yapmak ce-
saret ister keşke ben yapsaydım dedim. 
Cesaret demişken Nike’ın Kaepernick 
işinden bahsetmesem olmaz. Toplum-
daki herkese konuşan bir marka olarak 
hedef kitle grubunun bir kısmını kay-
betmeyi göze alan, normlara kafa tutan 
bu kampanya geçtiğimiz yıla damgasını 
vurmuştu. 

Sektörün lider isimlerinin 
önerdiği, gelecek vaat eden 30 
yaş altı “en iyiler” arasındasın. 
Dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar görmek 
elbette umut verici. Peki 30’lu 
yaşlarında kendini nerede 
görüyorsun, planların arasında 
neler var? 
30’lu yaşlarımda toksik masküliniteyi 
azaltmak adına bir proje yapmış olmayı 
umuyorum. 
Çocukluktan, aile eğitiminden başlayan 
bir değişim yaratarak geleceğin daha 
eşit bir yer olması için 
katkıda bulunmak istiyorum. Yeni pa-
zarlar görmek ve yeni toplumları anla-
mak adına 30’lu yaşlarıma geldiğimde 
yurtdışında bu işi yapmak istiyorum. 
Tüm bunların akabinde ses getiren bir 
reklam hikayemi global platformlarda 
anlatmayı hedefliyorum.

Geleceğin BİLGİ’li reklamcılarına 
ne söylemek istersin? 
Bazı fikirleriniz zamanının ötesinde 
olabilir, inandığınız fikirleri ısrarla an-
latmaya devam edin.

YARATICILIK IÇIN 
YAPTIĞIM EN ILGINÇ 

ŞEY IZLEDIĞIM FILM VE 
DIZILERDEN IÇGÖRÜLER 

VE TESPITLER 
YAPMAKTI.
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Mediacat’in gelenekselleşen 
ve ilk kez kapsamı biraz daha 
genişletilen 30 yaş altındaki 
yetenekler seçkisinin bu sene 
öne çıkan özelliklerinden biri 
de, içinde bulunduğumuz kriz 
ortamında kariyerini toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı işlerle şekillendirmek 
için çabalayan isimlerin varlığı. 
Özellikle böyle bir dönemde 
dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar arasından 
seçilmiş olman, BİLGİ ailesi 
olarak bizi epey gururlandırdı. 

Peki sende nasıl bir his yarattı?
Dünyayı dönüştürme bilincini ve ar-
zusunu hissetsem de bunu mesleğime 
adapte edebildiğimi söylemek fazla id-
dialı olur. Son yıllarda markalar ve rek-
lamcılar bu konuya ciddi şekilde kafayı 
taktı, üretti ve ödüllendirdi. Umarım 
yakın gelecekte mesleğimize adapte de 
edebiliriz. 

Emek yoğun bir iş yapıyorum. Son 5 
senede uykudan daha çok zamanımı 
reklamcılığa ayırdığımı söyleyebilirim. 
Bu listede olmak çabamın görüldüğü 
hissettirdi, motive etti. 

Seni biraz tanıyalım mı? Sektöre 
nasıl girdin? Yolculuğun nasıl 
gelişti?
Bir reklamcıdan beklenenin aksine İle-
tişim değil, İşletme Fakültesi’ndenim. 
Bölümde dersler aldıkça pazarlamaya 
merak saldım. Muhasebe derslerinde bi-
lançoları asla denkleştiremiyor oluşum 
da bunda etkili oldu sanırım. Zamanla 
aslında ilgilimi çeken şeyin reklamcılık 
olduğunu anladım ve kendimi dönemin 
Reklamcılık Bölüm Başkanı Gresi San-
je’nin kapısında buldum. Bilenler bilir; 
reklam dersleri çok rağbet gördüğü için 
ya sadece reklam öğrencileri için ya da 
İletişim Fakültesi öğrencileri için açılır. 

Berkay Başer

“280 KARAKTERDEN UZUN 
METINLER OKUYABILMEK 

ÇOK ÖNEMLI”
Mediacat’in 50 Under 30 listesinde yer alan BİLGİ 

İşletme Fakültesi Mezunu Berkay Başer 
sektör yolcuğunu anlattı.
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Ben reklam alanında kendimi geliştir-
mek istediğimi Gresi Hoca’ya anlattım, 
Gresi Hoca da bana inandı ve ben sana 
destek olurum dedi. Önce kendi dersi-
ne, sonraki senelerde de diğer reklam 
derslerine kontenjanlar açarak beni 
kabul etti. Bu derslerden biri sonradan 
sektörün rockstar’larından olduğunu 
öğrendiğim Yelda Aktuna’nın Stratejik 
Planlama dersiydi. Yelda’dan strateji-
ye bakış açımı, üniversite hayatımın 
tek A notunu ve beni Güzel Sanatlar’a 
stajyer olarak sokacak referansı aldım. 
Stajım biterken o zamanlar 4129Grey’in 
strateji direktörü olan Mert Tuncer ile 
tanıştık, daha 1 sene okulum olmasına 
rağmen beni işe aldı. Gündüz brieflere, 
akşamları ticaret hukuku sınavına ça-
lıştığım saçma günler oldu ama sonun-
da mezun oldum. Mecrasını bulmuşken 
Gresi Hoca, Yelda ve Mert’e destekleri 
için kocaman teşekkür edeyim.

Kriz dönemlerinde yaratıcılık, 
üretmek ve farklı olmak daha da 
önem kazanıyor. Peki böyle bir 
dönemde yaratıcı süreçler nasıl 
etkileniyor? Pandemi döneminde 
yaratıcılık için ne yaptın, kendini 
nasıl besledin?
Beslenmek için gerçekten zor bir dö-
nemdi. Çünkü bu dönemde beslemeye 
hazırlanmış hiçbir kurum yoktu. Gü-
nün ruhu da aşırı hızlı değişti. Hazi-
ran’da, Nisan araştırmalarını eski bulu-
yor, kullanamıyorduk. Öyle olduğu için 
hazır içerikle beslenmek pek de kolay 
olmadı. 

Bunun yanında pandemi içgörüleri çok 
demokratikti. Kendimizde sürekli be-
lirti aramamız, damaca çitilemeniz ya 
da üç kat maskeyle sokakta hissettikle-
rimiz neredeyse evrenseldi. Bu yüzden 
dışardan beslenmek değil, içe dönmek 
ve hissikablelvuku ile hareket daha bes-
leyici oldu.

Kendi normların doğrultusunda, 
globalde ve yurtiçinde “keşke ben 
yapsaydım” dediğin toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı ilk üç iş hangileri?

Benim normum şöyle: Sosyal sorumlu-
luk bütçesi olmayan ama sosyal sorum-
luluk iletişimi bütçesi olan markalara 
karşıyım. Eğer bir sivil toplum kurulu-
şu değilseniz -yani sorun çözmek için ku-
rulmadıysanız- sadece soruna farkında-
lık yaratamazsınız, soruna olan katkınızı 
iletişime taşımanız gerekir. Bu yüzden 
hariçten gazel okuyan (sayer) markaların 
kakofonisinde dertlere biraz da olsa der-
man olabilen (doer) markaları kendimce 
alkışlıyorum.
 
Volvo – The Eva Initative: Volvo’nun gü-
ven konumlandırması saman kağıda bas-
kı pazarlama kitaplarında bile anlatılır. 
Zaman, trendler, ajanslar, ülkeler deği-
şiyor; Volvo değişmiyor. Cinsiyet eşitliği 
konusuna Volvo’ca bakıyor ve katkısını 
rakipleriyle paylaşıyor. 10 üzerinde 21’lik 
iş. 

Dogoma – Harmless Gun: Üç boyutlu 
yazıcılar sofistike üretimi basitleştirme 
gücüne sahip. Bunun iyi yanları olduğu 
gibi kötü yanları da var. Dogoma kötü 
yanlarını azaltmak için elinden gelenin 
çok fazlasını yapmış, sistemi pozitif yön-
de hack’lemiş. Çözüme muazzam etki. 

Optus – Clever Buoy: Bu çalışmada rek-
lamcılığın elinin kolunun nerelere kadar 
uzanabildiğini görmüştüm, sık sık aklıma 
gelir o yüzden. Fayda-marka uyumu çok 
yüksek bir olduğu ve markanın teknoloji 
gücünü de gösterebilmesini seviyorum. 

Sektörün lider isimlerinin 
önerdiği, gelecek vaat eden 30 yaş 
altı “en iyiler” arasındasın. Peki 
30’lu yaşlarında kendini nerede 
görüyorsun, planların arasında 
neler var? 
Reklamcılık bugün maddi manevi birçok 
sebepten eskisi kadar mantıklı bir meslek 
değil. Eskilerin anlattığı ajans hayatı ile 
şimdiki çok farklı. O yüzden bugün bu işi 
sevmek bir zorunluluk. Aksi takdirde eli-
nizde kalanlar sizi motive edemiyor. Ben 
reklamı, reklam ajansını ve reklamcıları 
seviyorum. O yüzden uzunca bir süre 
daha ajans hayatında kalabilmeyi istiyo-
rum. 

Bunun yanında 3 kuşak eğitimci bir aile-
nin 4. kuşağı olarak olduğum için öğret-
meye dair ciddi bir ilgim var. Aşırı kötü 
bir öğrenci olmama rağmen akademi 
uzaklardan göz kırpıyor gibi hissediyo-
rum. Bolca ajans biraz da okul hayatının 
birleşimi olan 30’lar hiç fena gözükmü-
yor.

Geleceğin BİLGİ’li reklamcılarına 
ne söylemek istersin? 
Üniversiteyi bir meslek edindirme kursu 
gibi görmeyin. Birinci sınıfla işe yönel-
mek sizi güçsüzleştirir. Saçma bilgiler 
öğrenin, saçma insanlar tanıyın, saçma 
işler peşinde koşun. Öğrendiğimiz saçma 
şeyler sonra işimiz oluyor. 

Reklamcılıkta, çoğu mesleğin aksine, 
iyinin tanımı çok geniş. Aynı işi yapan 
iki kişi birbirine tam ters özelliklerle iyi 
olabiliyor. Bu yüzden kendinizin nede iyi 
olduğunu anlamak ve orada sivrileşmeye 
çalışmak güzel bir başlangıç olur. 

280 karakterden uzun metinler okuyabil-
mek çok önemli. Kişisel gelişiminiz Netf-
lix’in hangi belgesellere para ayıracağına 
bağımlı olmamalı. Kitaplar iyidir. 

PANDEMI IÇGÖRÜLERI 
ÇOK DEMOKRATIKTI. 

KENDIMIZDE SÜREKLI 
BELIRTI ARAMAMIZ, 

DAMACANALARI 
ÇITILEMEMIZ 
YA DA ÜÇ KAT 

MASKEYLE SOKAKTA 
HISSETTIKLERIMIZ 

NEREDEYSE 
EVRENSELDI. BU 

YÜZDEN DIŞARDAN 
BESLENMEK DEĞIL, 

IÇE DÖNMEK VE 
HISSIKABLELVUKU 

ILE HAREKET DAHA 
BESLEYICI OLDU.

V I TA E     -   2 5   -     E K İ M - K A S I M - A R A L I K  2 0 2 0

-  DOSYA    UNDER 30   BERKAY BAŞER -



Buse Tekin

Mediacat’in 50 Under 30 listesinde 
yer alan BİLGİ Uluslararası 
Finans Mezunu Buse Tekin, 
sektör yolcuğunu anlattı.

“HER ŞEY TEMELINDE NE 
KADAR “SÜRDÜRÜLEBILINIR” 
OLDUĞUNA BAĞLI”
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Mediacat’in gelenekselleşen ve 
ilk kez kapsamı biraz daha 
genişletilen 30 yaş altındaki 
yetenekler seçkisinin bu sene 
öne çıkan özelliklerinden biri 
de, içinde bulunduğumuz kriz 
ortamında kariyerini toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı işlerle şekillendirmek 
için çabalayan isimlerin varlığı. 
Özellikle böyle bir dönemde 
dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar arasından 
seçilmiş olman, BİLGİ ailesi 
olarak bizi epey gururlandırdı. 
Peki sende nasıl bir his yarattı?
Listeye seçildiğimin haberini verdikleri 
günden yayın gününe kadar gerçekten 
heyecanla online ve basılı mecralarda 
bekledim listenin açıklanmasını. Yayın-
landıkdan sonra ise mutluluğum paha 
biçilemez oldu, gerçekten kariyerimin 
başındaki en gurur verici andı. Daha 
sonrasında her zaman iyi ki dediğim 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, mezunlarını 
unutmayıp paylaşım yapması mutlulu-
ğuma mutluluk kattı diyebilirim :)

Seni biraz tanıyalım mı? Sektöre 
nasıl girdin? Yolculuğun nasıl 
gelişti?
Mezun olunca her mezun gibi iş arayış-
larına başladım, ne kadar çok başvuru 
yaptığımı ben bile unutmuş olabilirim. 
Sonraki süreçte gelen olumlu yanıtla 
beraber iş hayatıma OMD’de Planner 
olarak başladım, buradaki 1 yıllık serü-
venimden sonra MediaCom’a geçtim ve 
işte tamda burada kendimi gösterebi-
leceğim bir fırsatla karşılaştım. Görev 
tanımının gerekliliklerini yerine geti-
rirken o sırada anons edilen çok önemli 
bir WPP insiyatifine aday oldum. 2019-
2020’de gerçekleştirilen uzun soluklu 
(10 ay) bir WPP insiyatifi olan GENÇ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HE-
DEFLERİ YENİLİKÇİLERİ: “Fark Ya-
ratan Bir Yeni Nesil” Programı (YOUNG 
SDG INNOVATORS PROGRAMME) 
için gösterilen adaylar arasından seçi-
len 3 kişiden biri olmaya hak kazandım. 

SKH için özel şirketler düzeyinde katkı 
sağlamak ve dönüşümün bir parçası 
olmak için harekete geçmeyi hedef-
leyen Birleşmiş Milletler insiya-
tifi Global Compact programına 
WPP’yi temsilen Sürdürebilirlik 
Elçisi olarak katıldım. Programın 
Türkiye ayağının lideri Emre Ec-
zacıbaşı önderliğinde katılımcılar, 
şirketlerinin SKH’ne uyum süreci-
nin yavaşlatıyor olabilecek sorunları 
tespit etmek ve ardından paydaşlarla 
birlikte çözüm üretmek için 10 ay süre-
since çalıştık. WPP’nin global hedef-
leri ile de uyumlu olarak daha az kar-
bon izi yaratan, iş süreçlerini gezegen 
sorumluluklarının farkında olarak 
tasarlayan bir şirketler grubu olmak 
için fikrini geliştirdik. Program so-
nunda ise bu çalışmalarını Global 
Compact’taki liderlerimize sunum-
larımızı yaptık ve sertifikalarımızı 
aldık. Şimdi ise uygulamaya geçmek 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

Kriz dönemlerinde yaratıcılık, 
üretmek ve farklı olmak daha 
da önem kazanıyor. Peki böyle 
bir dönemde yaratıcı süreçler 
nasıl etkileniyor? Pandemi 
döneminde yaratıcılık için ne 
yaptın, kendini nasıl besledin?
Aslında temelinde herşey ne kadar 
“Sürdürülebilinir” olduğuna bağlı. 
Her bir fikrin, projenin sürdürüle-
bilir olduğuna inanırsak her koşul-
da projeye entegre etmek daha kolay 
oluyor. Bu süreçte en büyük öğretimiz 
“Dijital Dünya” oldu ne kadar dijital 
dünyaya adapte olabilirsek markalar 
olarak o kadar çok kişiye her koşulda 
ulaşmamız mümkün olabiliyor. 

Kendi normların 
doğrultusunda, globalde 
ve yurtiçinde “keşke ben 
yapsaydım” dediğin toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı ilk üç iş hangileri?
Her gün birbirinden farklı ve anlam-
lı sosyal inovasyonları keşfediyoruz 
ama sosyal fayda altında bence engelli  

canlılar için yapılan her inovasyon , her 
bir bireyin kendini dünyada özgür ve 
tek başına yaşayabileceğini  hissettiren 
her proje beni daha çok heyecanlandı-
rıyor.  

Sektörün lider isimlerinin 
önerdiği, gelecek vaat eden 30 
yaş altı “en iyiler” arasındasın. 
Dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar görmek 
elbette umut verici. Peki 30’lu 
yaşlarında kendini nerede 
görüyorsun, planların arasında 
neler var? 
Bu soru MediaCat için de sorulduğunda 
çok zorlanmıştım ama 30 yaşıma geldi-
ğimde belki beni başka bir listede daha 
görebilirsiniz :) Kariyerimde olmak is-
tediğim yerde olacağıma eminim, ka-
riyerimin yanında sosyal fayda sağla-
yabileceğim etkinliklerde rol almaya da 
devam ediyor olacağım. 

Geleceğin BİLGİ’li reklamcılarına 
ne söylemek istersin?
Bence BİLGİ’deki eşsiz eğitmen kadro-
sundan alacağınız her bir öğreti gelecekte 
bir yerde aklınızda var olacak ve onunla 
beslenebileceksiniz. Dijital dönüşüm için 
kendilerini şimdiden hepimizin bildiği 
platformlardan eğitimler ve sertifikalar 
alarak geliştirmeye başlayabilirler.

GENÇ
SÜRDÜRÜLEBILIR 

KALKINMA HEDEFLERI 
YENILIKÇILERI: “FARK YARATAN 

BIR YENI NESIL” PROGRAMI 
(YOUNG SDG INNOVATORS 

PROGRAMME) IÇIN GÖSTERILEN 
ADAYLAR ARASINDAN SEÇILEN 

3 KIŞIDEN BIRI OLMAYA 
HAK KAZANDIM.
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Ece Özkol

Mediacat’in 50 Under 30 listesinde yer alan BİLGİ 
Reklamcılık Mezunu Ece Özkol, sektör yolcuğunu anlattı.

“PANDEMİ İLE DEĞİŞEN 
MÜZİĞE AYAK UYDURUP 
DANS ETME BİÇİMİMİZİ 
DEĞİŞTİRDİK”
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Mediacat’in gelenekselleşen ve 
ilk kez kapsamı biraz daha 
genişletilen 30 yaş altındaki 
yetenekler seçkisinin bu sene 
öne çıkan özelliklerinden biri 
de, içinde bulunduğumuz kriz 
ortamında kariyerini toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı işlerle şekillendirmek 
için çabalayan isimlerin varlığı. 
Özellikle böyle bir dönemde 
dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar arasından 
seçilmiş olman, BİLGİ ailesi 
olarak bizi epey gururlandırdı. 
Peki sende nasıl bir his yarattı?
Öncelikle teşekkür ederim:) Bu tip şey-
lerin değerini insan kendi kendine pek 
hissedemiyor ama mutluluk paylaştıkça 
çoğalıyor. Liste yayınlandığı andan iti-
baren gelen telefonlarla ve tebriklerle 
ben de bunun ne kadar gurur verici ol-
duğunu farkettim. Hem sektörden hem 
arkadaş çevremden uzun zamandır 
görüşmediğim insanların bile haberi 
görür görmez beni araması ve güzel di-
leklerini paylaşması çok mutlu etti.
 
Seni biraz tanıyalım mı? Sektöre 
nasıl girdin? Yolculuğun nasıl 
gelişti?
Sektöre girişim biraz enteresan ve do-
laylı bir yoldan oldu. Üniversite son 
sınıftayken, o dönemki İletişim Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kaan 
Varnalı’dan aldığım Tüketici ile Dijital 
Buluşmalar dersi ile hayatım değiş-
ti diyebilirim. Bu dersin final projesi 
kapsamında her ekip bir mobil uygu-
lama fikri bulup bu uygulamayı nasıl 
hayata geçireceğine dair sunumlarını 
hazırlıyordu. Biz de ekip olarak bulmuş 
olduğumuz fikir ve hazırladığımız su-
num sayesinde dersin konuk eğitmeni 
olan Refik Çağlayan’dan projeyi hayata 
geçirmemiz için bir yatırım aldık ve me-
zun olmadan start-up şirketimizi kur-
duk. Tabii start-up dünyasında her şey 
hayal ettiğiniz gibi gerçekleşmiyor, bazı 
regülasyonlar nedeniyle biz de yaklaşık 
1 sene sonra bu güzel macerayı sonlan-
dırmak durumunda kaldık. Ama yatı-

rımcımızın şirketinde Turkcell’in mobil 
ürünlerini geliştirmeye devam ettim 
ve böylelikle mobil dünya ve uygulama 
sektörüne girmiş bulundum. Daha son-
raki dönemlerde içerik geliştiriciliğine 
başladım ve influencer marketing dün-
yasına giriş yaptım. Yaklaşık 7 yıldır 
sektördeyim ve şu an Wavemaker’da Se-
nior, Content Marketing Strategist ola-
rak çalışma hayatıma devam ediyorum.

Kriz dönemlerinde yaratıcılık, 
üretmek ve farklı olmak daha da 
önem kazanıyor. Peki böyle bir 
dönemde yaratıcı süreçler nasıl 
etkileniyor? Pandemi döneminde 
yaratıcılık için ne yaptın, kendini 
nasıl besledin?
Evet değişime ayak uydurmak ve yaratı-
cılığı böyle bir dönemde sürdürebilmek 
zordu ama pandemi bir taraftan hepi-
mize yaratıcı olmamız için bir zemin 
oluşturdu. Bir yerde okumuştum “Mü-
zik değişirse dans da değişir” deniyor-
du, biz de dans etme biçimimizi değiş-
tirdik böylece. Değişimi kabullendikten 
sonra gerisi kolay, bu değişimi ve pa-
zardaki ihtiyaçları anlamak için tüke-
tici içgörülerine odaklanmak ve gelecek 
öngörülerini takip etmek gerekiyor. Ben 
de mevcut durum analizi ve gelecek ön-
görüleri yapan kaynakları takip ettim. 
Dünya’da markalar bu duruma nasıl 
tepki veriyor, ne gibi çalışmalarla tüke-
ticinin yanında oluyor, onlara nasıl des-
tek sağlıyor bunları araştırdım. Global 
bir şirkette olmanın en büyük avantajı 
zaten bu datalarla sürekli besleniyor ol-
maktı, ben de bu kaynaklardan bol bol 
faydalandım.
 
Kendi normların doğrultusunda, 
globalde ve yurtiçinde “keşke ben 
yapsaydım” dediğin toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı ilk üç iş hangileri?
Misereor yardım kuruluşunun “Social 
Swipe” işi. Interaktif dijital ekranlara 
yerleştirilen ekmek görselinin ortasın-
dan kredi kartınızı geçirebildiğiniz ve 
bu çok basit ve oyunlaştırılmış kurgu 
ile ekmeği dilimleyip ihtiyacı olan bir 
aileye bağış yapabildiğiniz proje. Tüke-

ticiyi çok ufak bir eforla kurgunun içine 
katan başarılı örneklerden biri olduğu 
için beğendiğim işler arasındaydı.
Dove “Real Beauty Sketches” işi ve 
“sandığından daha güzelsin” söylemi. 
Gerçekten çok güçlü bir içgörü ile yola 
çıkmış, sektördeki “game changer” iş-
lerden biri. Bu zamana kadar çok konu-
şuldu ve daha uzun yıllar da en başarılı 
işler arasında karşımıza çıkacağından 
eminim.
Son olarak da IKEA’nın “ThisAbled” işi 
beni etkileyen işler arasında. Israil’de-
ki her 10 kişiden birinin engelli olması 
ve bu kişilerin ev sıcaklığındaki mo-
bilyalarla evlerini döşemek istedikleri 
içgörülerinden yola çıkarak yaptıkları 
proje. Minik aparatlarla IKEA ürünleri-
ni herkes tarafından kullanılabilir hale 
getirmişlerdi.

Sektörün lider isimlerinin 
önerdiği, gelecek vaat eden 30 
yaş altı “en iyiler” arasındasın. 
Dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar görmek 
elbette umut verici. Peki 30’lu 
yaşlarında kendini nerede 
görüyorsun, planların arasında 
neler var? 
Bu sektör gerçekten hevesli ve istekli 
olmayan biri için çok yıpratıcı olabilir 
çünkü günü geliyor haftasonları da da-
hil olmak üzere çalışıyorsunuz. 30 olur 
olmaz bir değişim yaşayacağıma inan-
mıyorum açıkcası ama birkaç sene içe-
risinde çalışma tempomu biraz azalt-
mak ve kendime öncelik verebilmek 
isterim sanırım.

Geleceğin BİLGİ’li reklamcılarına 
ne söylemek istersin? 
İletişim fakültesinde okuyorsanız ka-
riyerinizdeki en güçlü olması beklenen 
assetlerinizden biri de iletişim yete-
neğiniz olacak. Sınıf arkadaşlarınızın, 
hocalarınızın bir çoğu ile iş hayatınızda 
aynı ortama geleceksiniz. Olabildiğince 
sosyal olun, insanları tanıyın ve devam 
zorunluluğu olmasa bile o derslere gi-
rin, ileride çok işinize yarayacak, ben-
den söylemesi.
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“SAÇMA OLAN FIKIRLER 
BANA ÇOĞU ZAMAN DAHA 

EĞLENCELİ GELİYOR”

Mediacat’in 50 Under 30 listesinde yer 
alan BİLGİ Reklamcılık Mezunu Emre 
İnsar, sektör yolcuğunu anlattı.

Emre Insar
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Mediacat’in gelenekselleşen ve 
ilk kez kapsamı biraz daha 
genişletilen 30 yaş altındaki 
yetenekler seçkisinin bu sene 
öne çıkan özelliklerinden biri 
de, içinde bulunduğumuz kriz 
ortamında kariyerini toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı işlerle şekillendirmek 
için çabalayan isimlerin varlığı. 
Özellikle böyle bir dönemde 
dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar arasından 
seçilmiş olman, BİLGİ ailesi 
olarak bizi epey gururlandırdı. 
Peki sende nasıl bir his yarattı?
Tabii ki benim için de gurur verici. 
Mesleki ödüller hepimiz için önem-
li bir motivasyon kaynağı. Okul yıl-
larımdan bu yana takip ettiğim bir 
listede adımın yer alması mutluluk 
verici. 

Seni biraz tanıyalım mı? Sektöre 
nasıl girdin? Yolculuğun nasıl 
gelişti?
Sektöre ilk adımımı Rafineri’de at-
tım diyebilirim. Okulun son yılında 
derslerimi aynı günlere topladım ve 
böylece ajansta daha fazla zaman ge-
çirme şansı elde ettim. Staj deneyi-
mim süresince okulda aldığım teorik 
bilgileri test etme şansım oldu. Tabii 
bu süreç aynı zamanda sektörün ger-
çekliğini ve mevcut işleyişini de öğ-
renmemi sağladı. Stajımı tamamla-
dıktan sonra iş arama süreci başladı 
ve Alaaddin’de çalışmaya başladım. 
Buradaki ilk birkaç ayımı yine dene-
me ile staj arası bir statüde geçirdim 
ve ardından ilk kez Jr. yazar olarak 
işe başladım. Toplamda bir buçuk 
yıl gibi bir sürenin ardından Rafi-
neri’den tanıştığım ve oradayken 
sıkça birlikte iş yaptığımız bir yazar 
arkadaşımın vesile olmasıyla Happy 
People’a geçtim. Ardından 4129grey 
ve son olarak Publicis Emil. Yoğun 
stres altında zor periyotlardan ge-
çilen dönemler elbette ki oluyor. 
Zamanla kendinizi geliştirip, bulun-

duğunuz ekibe katkı sağladıkça işler 
giderek istediğiniz noktaya geliyor. 

Kriz dönemlerinde yaratıcılık, 
üretmek ve farklı olmak daha 
da önem kazanıyor. Peki böyle 
bir dönemde yaratıcı süreçler 
nasıl etkileniyor? Pandemi 
döneminde yaratıcılık için ne 
yaptın, kendini nasıl besledin?
Benim için pandemi dönemi nor-
malden çok farklı değildi aslında. 
Salgından önce de mecburiyet halle-
ri dışında evden çıkmayan biri oldu-
ğum için evden çalışmak konusunda 
bir sorun yaşamadım. Ekibimizin 
çalışma şekli de ofiste nasıl ilerliyor 
ise evde de benzer bir şekilde devam 
etti. Fikir toplantıları, sunumlar 
ve hemen her şey normal akışında 
gerçekleşti. Normalde beslendiğim 
-hatta bütün sektörün beslendiği- 
Mediacat, Campaign, adsofthewor-
ld.com gibi kanalları takip etmeye 
devam ediyorum. Fırsatım oldukça 
izlemeye ve okumaya çalışıyorum. 

Kendi normların 
doğrultusunda, globalde 
ve yurtiçinde “keşke ben 
yapsaydım” dediğin toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı ilk üç iş hangileri?
Toplumsal eleştiri yapan işlerden 
büyük keyif alıyorum. Özellikle de 
“hedef kitle ne istiyorsa onu vere-
lim” çağında, toplumdaki genel 
yargıyla kontrast oluşturduğu 
için ilk tercihim Nike – Dre-
am Crazy. Plastik atık soru-
nuyla ilgili küçük bir doku-
nuşla büyük bir etki ortaya 
çıkardığını düşündüğüm 
için ikinci tercihim Corona 
– Stackable Cans, üçüncü-
sü ise Türkiye’deki kadına 
şiddet sorunu konusunda so-
rumluluk aldığı için Vodafone 
– Kırmızı Işık.  

Sektörün lider isimlerinin 
önerdiği, gelecek vaat eden 30 

yaş altı “en iyiler” arasındasın. 
Dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar görmek 
elbette umut verici. Peki 30’lu 
yaşlarında kendini nerede 
görüyorsun, planların arasında 
neler var? 
30’lu yaşlarla ilgili şu an için kesin-
leşmiş bir planım olduğunu söyle-
yemem. Bu planlamayı gelecekteki 
kendime bıraktım. 

Geleceğin BİLGİ’li 
reklamcılarına ne söylemek 
istersin? 
Saçmalasınlar. Saçma olan fikirler 
bana çoğu zaman daha eğlenceli ge-
liyor. İçinde bulunduğunuz ortamı 
hesaba katmadan akla gelen saçma-
lığı ortaya atabilmek önemli diye 
düşünüyorum. Sizi bir yere ulaştır-
masa bile önünüzde farklı bir yol 
açıyor. Bunun dışında kendilerini 
geliştirmek için fazlaca çalışmala-
rını öneririm. Yazar olmayı düşü-
nüyorlarsa dil bilgisi kurallarını ek-
siksiz öğrenmeleri gerekli. İzlemeye, 
okumaya, araştırmaya bolca vakit 
ayırmalılar. 

SAÇMALAYIN. 
SAÇMA OLAN 

FIKIRLER BANA 
ÇOĞU ZAMAN DAHA 

EĞLENCELI GELIYOR. IÇINDE 
BULUNDUĞUNUZ ORTAMI 

HESABA KATMADAN AKLA GELEN 
SAÇMALIĞI ORTAYA ATABILMEK 
ÖNEMLI DIYE DÜŞÜNÜYORUM. 

SIZI BIR YERE ULAŞTIRMASA 
BILE ÖNÜNÜZDE FARKLI 

BIR YOL AÇIYOR.
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Mediacat’in gelenekselleşen ve 
ilk kez kapsamı biraz daha 
genişletilen 30 yaş altındaki 
yetenekler seçkisinin bu sene 
öne çıkan özelliklerinden biri 
de, içinde bulunduğumuz kriz 
ortamında kariyerini toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon 
odaklı işlerle şekillendirmek 

için çabalayan isimlerin varlığı. 
Özellikle böyle bir dönemde 
dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar arasından 
seçilmiş olman, BİLGİ ailesi 
olarak bizi epey gururlandırdı. 
Peki sende nasıl bir his yarattı?
Tabii ben de olukça mutlu oldum, Medi-

Cat sektörün en önemli yayınlarından 
bir tanesi ve sektörün lider isimleri ile 
bu seçkide yer almak beni de fazlasıyla 
mutlu etti. 
 
Seni biraz tanıyalım mı? Sektöre 
nasıl girdin? Yolculuğun nasıl 
gelişti? 
2014 yılında henüz öğrenciyken başla-

Mediacat’in 50 Under 30 
listesinde yer alan BİLGİ 

Halkla İlişkiler Mezunu 
Hikmetcan Satıcı, sektör 

yolcuğunu anlattı.
Hikmetcan Satıcı

“HAYAT NE TARAFA EVRILIRSE 
EVIRILSIN ISTEDIKLERINIZI 

ALMAKTAN VAZGEÇMEYIN”
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dım çalışmaya, çok sevdiğim sınıf arka-
daşım Dila Yelkenci o zamanlar mena-
jer asistanlığı ve sinema filmi iletişimi 
yapıyordu. Bir film galası için destek 
rica etti bizden akşam kendimizi gala-
da bulduk ve aslında tam olarak böyle 
başladı sektöre girişim. Gala sonrası 
PPR İletişim’de menajer asistanlığı ve 
film pr’ı yapmaya devam ettim Dila ile 
birlikte. Koşuşturmalı, bol tempolu bir 
süreçti ama çok şey öğretti. Profesyonel 
ilişki kurmayı, süreç yönetmeyi ve en 
önemlisi günün sonunda gemiyi lima-
na getirme azmini orada öğrendim. Bu 
vesileyle PPR İletişim ve Selma Semiz’e 
de teşekkür etmek isterim açıkçası. Yol-
culuğum sonrasında kurumsala evirildi, 
pazarlama iletişimi ile ilgili bildiğim her şey 
kağıt üzerindeyken, uygulamaları ile ilgili 
en ufak fikrim yokken bambaşka bir ko-
şuşturma içerisinde buldum kendimi. Dö-
nüp baktığım zaman aslında her şeyin çok 
başında ve gidilecek daha çok yol olduğunu 
görmek her gün biraz daha motive ediyor.

Kriz dönemlerinde yaratıcılık, 
üretmek ve farklı olmak daha 
da önem kazanıyor. Peki böyle 
bir dönemde yaratıcı süreçler 
nasıl etkileniyor? Pandemi 
döneminde yaratıcılık için ne 
yaptın, kendini nasıl besledin?
Kriz dönemlerinde yaratıcı süreçlerin 
iyi yönde etkilendiğini düşünüyorum. 
Doğrudan fayda sağlamaya, çözüm 
üretmeye hizmet ediyor fikirler. Tabi 
kurgulama ve yaratma süreçleri daha 
sancılı geçiyor ama yine de kriz dönem-
lerinde nitelik ön plana çıkıyor. Pan-
demi dönemi benim adıma yaratıcılık 
konusunda kötü geçmedi ama oldukça 
zorlandım. Yaşamaktan ve deneyimle-
mekten beslenen bir yapım var, gözlem 
yapmak, gerçeği izlemek üretmemi sağ-
layan temel şeyler aslında. Pandemi dö-
nemi bu sebeple beni biraz boğdu, daha 
çok fırsat aramaya başladım. Kendiyle 
baş başa kalıp kendinden sıkılanlardan 
olduğum için sürekli bir arayış içerisine 
girdim. İşten arta kalan zamanları ge-
nelde film izlemek, kitap okumak gibi 
değil de bahçeyle uğraşarak, özen gös-
terdiğin bir şeyin dokunuşlarınla daha 

da güzelleştiğini görerek değerlendir-
meye çalıştım. Yaza doğru yaptırırız 
dediğimiz pergolanın ‘biz de yapabili-
riz’ dedikten sonra ortaya çıkmasıyla 
beslendim. 

Kendi normların doğrultusunda, 
globalde ve yurtiçinde “keşke ben 
yapsaydım” dediğin toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon odaklı 
ilk üç iş hangileri?
Aslında her şey insan için bu nokta-
dan yola çıktığımız zaman Edelman’ın 
yaklaşık 20 yıldır yayınladığı Edelman 
Trust Barometer bizlere ışık tutuyor. 
Bu yıl yayınlanan rapora göre insanlar, 
markaların kişisel ve sosyal sorunları 
çözmek için sorumluluk almasını, hare-
kete geçmesini ve samimi savunuculuk 
yapmasını istiyor. İnsan-
ların %85’i marka-
ların kendi ha-
y at l a r ı nd a 
yaşadıkla-
rı sorun-
ları çöz-
mesini, 
% 8 0 ’ i 
m a r -
kaların 
t o p -
l u m u n 
sorunları 
çözmesini, 
%69’u marka-
ların ‘güvenilir 
bir destekçi’ olmasını, 
%64’ü markaların ‘güvenilir bilgi kay-
nağı’ olmasını, %73’ü markaların ‘ko-
ruyucu ve kollayıcı olmasını’ bekliyor. 
Bu taraftan baktığımız zaman tüketici 
beklentisi her zaman çok yukarıda. 
Bu yıl pandemi ile birlikte toplumsal 
fayda ve sosyal inovasyon konusun-
da güzel projeler ortaya çıktı. Shell & 
Turcas’ın Sağlık Bakanlığı bünyesin-
deki sağlık çalışanlarına, ambulans-
lara ve diğer araçlara yaptığı 5 milyon 
TL’lik destek sonuç odaklı ve etkili bir 
projeydi. Ya da yine aynı sektörden 
Petrol Ofisi’nin ITU Arı Teknokent 
bünyesinde Covid-19 ile mücadele 
kapsamında maske, dezenfektan, yo-

ğun bakım araç gereçleri üreten fir-
malara yatırım desteği vermesi etkili 
bir projeydi. Limak Holding’in uzun 
süredir devam ettirdiği ‘Türkiye’nin 
Mühendis Kızları’ ve Koç Toplulu-
ğu’nun yıllardır devam ettirdiği ‘Mes-
lek Lisesi Memleket Meselesi’ doğru-
dan toplumsal faydaya hizmet eden 
projeler. Bu projelerin daha fazlasını 
yaratmayı daha fazlasını hayata ge-
çirmeyi hem bizlerden hem de marka-
lardan önümüzdeki dönemde görmeyi 
umut ediyorum. 

Sektörün lider isimlerinin 
önerdiği, gelecek vaat eden 30 
yaş altı “en iyiler” arasındasın. 
Dünyayı dönüştürme bilincini 
mesleğine adapte edebilen 20’li 
yaşlarında insanlar görmek 

elbette umut verici. Peki 
30’lu yaşlarında kendini 

nerede görüyorsun, 
planların arasında 

neler var? 
30’lu yaşlarım için 
planlarım aslında 
yalnızca kafamda-
kilerden ibaret, yaz-
dığım, çizdiğim her-
hangi bir planım yok 

açıkçası. Hayal ediyo-
rum bol bol. Bugünkü 

benden daha olgun ama 
içindeki çocuğu büyütme-

miş aksine korumuş bir Hik-
metcan hayal ediyorum. Kendimi 

bir yerde değil de nerede olursa olsun 
yaptığı işi seven, sonuna kadar mü-
cadele eden, kendi mükemmeline ka-
nalize olmuş bir Hikmetcan olmak en 
büyük planım. 

Geleceğin BİLGİ’li 
reklamcılarına ne söylemek 
istersin? 
Hayat ne tarafa evrilirse evirilsin iste-
diklerini almaktan vazgeçmesinler. Ha-
yal kursunlar hepimizin geleceği kur-
duğumuz o hayallerde yatıyor, iyilikten 
taviz vermesinler. Benim bu yaşımda 
onlara söyleyebileceklerim bu kadar. 
Bir de Bundesliga’dan uzak dursunlar.

DÖNÜP BAKTIĞIM 
ZAMAN ASLINDA HER 

ŞEYIN ÇOK BAŞINDA VE 
GIDILECEK DAHA ÇOK YOL 

OLDUĞUNU GÖRMEK 
HER GÜN BIRAZ DAHA 

MOTIVE EDIYOR.
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BİLGİ VE MEZUNLARI ARASINDAKİ 
KÖPRÜ: MEZUN İLİŞKİLERİ OFİSİ
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2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversite-
si ve BİLGİ mezunları arasındaki bağı 
güçlendirmek amacıyla Küresel Yete-
nek Yönetimi Merkezi çatısı altında ve 
Mezunlar Derneği ile iş brliği içerisinde 
kurulan Mezun İlişkileri Ofisi kuruldu-
ğu günden bu yana birçok etkinlik ve 
proje gerçekleştirdi.
BİLGİ Mezun Platformu ve gelece pro-
jelere dair planları ekip üyeleri aktardı.

Mezun İlişkileri Ofisi’ni bize 
biraz anlatır mısınız? Nedir, 
neler yapar, ne zaman kuruldu, 
kaç kişilik bir ekip var?
Mezun İlişkileri Ofisi, 2018 yılında ku-
ruldu. Kuruluş amacı, mezunlarımı-
zın yanında olmaya devam ettiğimizi,  
BİLGİ ailesinin bir üyesi olmayı daha 
da kıymetli ve keyifli kılma çabasında 
olduğumuzu mezunlarımıza hissettir-
mekti. Bu nedenle BİLGİ’nin, BİLGİ 
öğrencileri arasındaki bağın, öğrenci 
olarak başlayıp mezuniyetle biten bir 
zaman dilimiyle sınırlı olmadığını bi-
liyoruz. Bu düşüncelerden yola çıkarak 
çalışmalarına başlayan Mezun İlişkileri 
Ofisi ekibi olarak, BİLGİ’de öğrenim gö-
ren öğrencilerimizin üniversite sonra-
sında başladıkları profesyonel yaşamda 
ya da  akademik kariyerlerinde de yan-
larında olabilmeyi amaçlıyoruz.
Yaklaşık 45.000 mezunumuza BİLGİ 
Mezun Platformu aracılığıyla üniversi-
te-mezun ilişkisini sürdürülebilir kıl-
mak en büyük hedefimiz. Sanıyorum 
bu çabamız kurduğumuz ofis ve 2019 
yılında gerçekleştirdiğimiz pek çok et-

kinlik ve proje ile hayat buldu. 2019 yı-
lında gerçekleştirdiğimiz ve 11.000’den 
fazla mezunumuzun ve ailelerinin, ar-
kadaşlarının katılımıyla coşkulu ‘’Ho-
mecoming’’ etkinliğimiz ise bunun en 
güzel temsili oldu.
Biliyorsunuz, yaşam için öğrenme ar-
zumuz bizi geliştiren ve farklı kılan en 
önemli özelliğimiz. Mezunlarımızın 
bireysel ve profesyonel yetkinliklerinin 
güncellenmesinden, dayanışma temelli 
ortak projelere, dünya çapında farklı 
imkanlara erişimden, kuşaklar arası 
etkileşime kadar neredeyse her alanda 
adımlar atmayı hedefliyoruz. Mezun 
İlişkileri Ofisi 6 kişilik bir ekipten olu-
şuyor. Ekibimizde 3 BİLGİ mezunumuz 
var. Bunu da ofisin ruhuna anlam katan 
bir değer olarak görüyoruz. Mezun İliş-
kileri Ofisi, Küresel Yetenek Yönetimi 

Merkezi çatısı altında aslında çok geniş 
yelpazede öğrenciler ve mezunlara hiz-
met veren bir yapının parçası. 
Yetenek Gelişimi, İkili & Erasmus Deği-
şim Programları, Staj Koordinasyon Bi-
rimi, Uluslararası Öğrenci Danışman-
lık Ofisi , Çalışan Öğrenci Programı ve 
Mezun İlişkileri Ofisi hepsi bu bütünün 
parçaları. 
Mezun İlişkileri Ofisi’ni çok yönlü bir 
bütünün, ortak projeler geliştirebilecek 
bir parçası olduğu içinde çok şanslı bu-
luyoruz. Mezun İlişkileri Ofisi; üniver-
sitemiz ile mezunları arasında sürekli 
iletişim kurulmasını sağlar ve sürdü-
rür. BİLGİ Mezun Platformu sayesinde 
mezunlarımız ve BİLGİ arasında bir 

iletişim köprüsü kurar. 
Mezun İlişkileri Ofisi, üniversitemizin 
mezunlarıyla kalıcı iş birlikleri kurma-
sını hedefler. Ofisin amacı, mezunla-
rımızı, bireysel ve profesyonel gelişim 
süreçlerine destek olacak ulusal ve 
uluslararası kaynaklarla buluşturmak; 
potansiyellerini gerçekleştirmelerinde 
rehber olmaktır.
Mezunlar arasındaki bağı ve etkileşimi 
güçlendirmek, mezunlarımızın yaşam 
boyu öğrenme ve gelişimini destekle-
yici faaliyetler düzenlemek, mezunlar 
arasındaki dayanışmayı arttırmak, 
mezunlarımızla mevcut öğrencilerimizi 
bir araya getiren etkinlikler düzenle-
mek; BİLGİ ruhunu yaymaya ve BİLGİ 
topluluğunun birbirinden öğrenerek 
büyüyen, gelişen bir topluluk olmasına 
katkı sağlamak         kısacası ;  “BİLGİ 
HEP YANINDA” algısını  oturtmak ve 
sürdürmeyi hedefliyoruz.

İzmir, Bursa ve farklı illerde gerçek-
leştirdiğimiz mezun buluşmalarımız, 
kampüs içinde ve dışında gerçekleş-
tirdiğimiz etkinliklerimiz, pandemi 
sürecinde dijital platforma taşıdığımız 
’’Meet the Alumni” ve daha pek çok on-
line etkinliklerimizi bugün de devam 
ettiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de 
yıl boyunca mezunlarımızla bir araya 
geleceğimiz etkinlikler, “networking” 
buluşmaları, mezunlarımıza staj ve iş 
imkanları, kurumsal faydalar, mezun 
kart ve kart üzerinden sunulan ayrı-
calıklar, indirimli uluslararası  eğitim 
olanakları, seminerler, mezun mentor 
programı, mezun buluşmaları, yeni 
projeler ve  girişimleri hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz.  Bizi takip etmeyi unut-
mayın.
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Peki Mezun İlişkileri Ofisi ve 
Mezunlar Derneği’ni hangi 
alanlarda birlikte göreceğiz?
Mezun İlişkileri Ofisimiz  ve Mezunlar 
Derneği, farklı konularda temelde aynı 
amaca hizmet eden birim ve kurumlar 
olarak, mezunlarımız için belli konu-
larda ortak projeler geliştirmeye ve bir-
birinden destek almaya devam edecek. 
Periyodik olarak yapacağımız toplan-
tılarda ise proje ve planlarımızı görü-
şüyor olacağız. İlk etapta çok değerli 
Mezunlar Derneğimizden mentorluk 
programımız ile ilgili çalışmalarımız 
konusunda destek alıyor olacağız.

Mezunlar Mezun İlişkileri 
Ofisi’ne nasıl ulaşabilirler?
Mezunlarımız, Mezun İlişkileri Ofisine, 
alumni@bilgi.edu.tr adresinden kolay-
lıkla ulaşabilirler. Mezunlarımız ayrıca  
Mezun portalımıza  mezun.bilgi.edu.tr 
adresinden üye olabilir ve Mezun İlişki-
leri Ofisi etkinliklerinden ve çalışmala-
rından kolayca haberdar olabilirler.

Mezun İlişkiler Ofisi’nin 
gelecek dönem projelerinden 
bahseder misiniz?
Mezun İlişkileri Ofisi olarak yeni dö-
nem başlarken mezunlarımızın karşı-
sına yeni bir proje ile çıkmak istedik. 
Çalışmaları tamamlanma aşamasında 
olan Mentorluk programını önümüz-
deki haftalarda mezunlarımızla bu-
luşturmayı hedefliyoruz. İlk adımda 
amacımız BİLGİ Mentorluk Programı 
ile yeni mezun olmuş öğrencilerimizi, 
alanında deneyimli, tecrübe edinmiş 
mezunlarımız ile bir araya getirmek, 
yeni mezunlarımızın, kişisel ve kariyer 
gelişimlerinde onlara destek olabilecek,
alanında yine rol model oluşturabilecek 
mezunlarımız ile buluşturmayı

hedefliyoruz. Program süresince belir-
lenen periyotlarla mentor ve menteeleri 
buluşturmaları gerçekleştireceğiz. 
Görüşmeler online olarak tercih 
edilen iletişim kanalı ile yapılacak. 
BİLGİ Mentorluk  Programı’na 
başvurup mentor olmak isteyen 
mezunlarımız www.bilgi.edu.tr 
üzerinden başvuru formunu dol-
durabilir yada bizimle iletişime 
geçebilirler.
Mezunlar arasındaki bağı, iletişi-
mi sağlayabilmek, sürdürülebilir bir 
ilişki bağı yaratmak ve BİLGİ mezunu 
aidiyet duygusunu hayat boyu devam 
ettirebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu 
projemizin yanı sıra, sosyal medya üze-
rinden devam eden canlı yayın serimiz 
“Meet the Alumni” projemiz de bu yıl de-
vam ediyor olacak. Mezunlarımıza suna-
bileceğimiz yeni ayrıcalıklar üzerinde ça-
lıyoruz. Projelerimizi hayata geçirdikçe 
sosyal medya hesaplarımızdan ve mezun 
portalımızdan vakit kaybetmeden bu ye-
nilikleri ve fırsatları paylaşıyor olacağız. 
Uluslararası eğitim fırsatları, özellikle 
yurtdışında eğitimine devam etmek iste-
yen mezunlarımız için de farklı ülkelerde 
farklı üniversitelerin eğitim programla-
rından ayrıcalıklı fayda sağlayabilmeleri 

için yeni anlaşmalar yapıyor olacağız. Bu 
sene İngiltere UWE  Bristol Üniversitesi 
ile yurtdışında yüksek lisansına devam 
etmek isteyen  mezunlarımıza yönelik bir 
anlaşma imzaladık, benzer mezun ayrı-
calıklarını da sunmaya devam edeceğiz.  

BİLGİ 
Mentorluk Programı’ndan 
biraz bahseder misiniz? 
Programın mezun ve öğrencilere 
ne gibi faydaları olacak?
Amacımız nesiller arası iletişim ağını 
artırmak, tam zamanlı, yarı zamanlı ya 
da staj arayışları için yeni mezunları-
mıza havuz oluşturmak.
BILGI Mezun İlişkileri Ofisi’nin yürüt-
tüğü BİLGİ Mentorluk Programı kapsa-
mında, deneyimlerini paylaşma yetkin-
liğine sahip bir kişi (mentor), deneyim 

BUNDAN SONRAKI 
SÜREÇTE DE YIL BOYUNCA 

MEZUNLARIMIZLA BIR ARAYA 
GELECEĞIMIZ ETKINLIKLER, 

“NETWORKING” BULUŞMALARI, 
MEZUNLARIMIZA STAJ VE IŞ IMKANLARI, 

KURUMSAL FAYDALAR, MEZUN KART 
VE KART ÜZERINDEN SUNULAN 

AYRICALIKLAR, INDIRIMLI ULUSLARARASI  
EĞITIM OLANAKLARI, SEMINERLER, 

MEZUN MENTOR PROGRAMI, MEZUN 
BULUŞMALARI, YENI PROJELER VE  
GIRIŞIMLERI HAYATA GEÇIRMEYI 

HEDEFLIYORUZ.
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kazanmak isteyen bir kişi (mentee) ile 
eşleşir. 
Mentor; rehberlik sağlar, okul hayatın-
dan iş hayatına geçişi kolaylaştırır, rol 
modeli olarak hizmet eder, farklı konu-
larla ilgili danışmanlık yapar. Dünyaya, 
ilişkilere veya mentee’nin ilgilendiği 
herhangi bir konuya ilişkin farklı bakış 
açıları sunar. Bir mentor, yeni insanlar-
la tanışmanıza, kariyer kararları ver-
menize, teknik bilginizi arttırmanıza, 
kişisel gelişim sağlamanıza ve kariyer 
ile ilgili politikaları öğrenmenize yar-
dımcı olur.
Programı mentorlar açısından değr-
lendirirsek; bir Mentee’nin akademik 
ve mesleki hedeflerine ulaşmasına yar-
dımcı olma memnuniyeti, genişletilmiş 
bir profesyonel ağ ve meslek-
taşlar edinme, topluma 
hizmet açısından tak-
dir görme, artan 
benlik saygısı, 
kendine güven 
ve mesleki 
yeterli l iğ in 
d o ğ r u l a n -
ması gibi 
f a y d a l a r ı 
olacak.

Son olarak 
Mezun 
Portalı’ndan 
da bahsetmek 
istiyorum. Mezun 
kart ve mezun 
portalı mezunlara ne 
gibi ayrıcalıklar sunuyor?
İstanbul Bilgi Üniversitesi bugün 
45.000’i aşkın mezun, 20.000’den faz-
la öğrencisiyle her geçen gün büyüyen 
bir aile. Bu ailenin en önemli ve BİL-
Gİ’yi BİLGİ yapan değerlerinden biri 
de kuşkusuz mezunlarımız. Mezunla-
rımız BİLGİ Mezun Portalı’na katılarak 
okulumuzdaki önemli gelişmeleri takip 
edebilir, akademik gelişimlerine ve ka-
riyerlerine yönelik etkinliklerden haber-
dar olabilirler.
Mezun Portalı’na üye olduklarında göre-
bilecekleri güncel haber ve olanaklarla 

ilgili biraz tüyo vermek gerekirse:
Örneğin; mezunlarımız 28 Aralık 
2020’ye kadar geçerli olacak bilgim2020 
kodu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın-
ları’ndan %40 indirimden faydalanabili-
yorlar.
Bunun yanında Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları bölümü öğretim üyeleri önder-
liğinde bölüm öğrencilerinin hünerlerini 
sunduğu GastroCorner’da da BİLG’lilere 
özel ayrıcalıklar var. İstanbul Bilgi Üni-
versitesi mezunları, mezun buluşmaları 
ve diğer sosyal aktiviteler için GastroCor-
ner’ın samimi ortamından faydalanabi-
lirler. İsterlerse kendilerinin ve sevdikle-
rinin özel gün kutlamaları için indirimli 
fiyatlarla özel siparişler verebilirler.
Kütüphanemiz ve çalışma salonlarımız 

da BİLGİ mezunlarının kul-
lanımına açık. Mezun-

larımız 5 adet ba-
sılı kitabı 21 gün 

süre ile ödünç 
a l a b i l i r , 
e-kaynak-
ları ise 
telif hak-
ları kap-
samında 
kütüpha-
ne içinde 

kullanabi-
lirler.

BİLGİ içeri-
sindeki ayrıca-

lıkların yanında 
kurum anlaşmaları 

ile de mezunlarımıza özel 

indirimler bulunuyor. Dünyanın her ye-
rinde ve her alanda freelance düzende 
çalışanların hizmetlerinin karşılığında 
çalıştığı kurumları 50 farklı para biri-
minde faturalandırmasını ve sorunsuz 
bir şekilde ödeme alabilmelerini sağ-
layan Rimuut, BİLGİ mezunlarına yıl 
sonuna dek tüm faturalandırma işlem-
lerinde geçerli %20 oranında komisyon 
indirimi sunuyor.
Son olarak yapılan anlaşma çerçevesin-
de min. 2.50 mezuniyet ortalamasına 
sahip BİLGİ’li lisans mezunları önü-
müzdeki beş yıl boyunca University of 
the West of England, Bristol’deki tüm 
yüksek lisans programlarına indirim-
li bir şekilde kayıt yaptırma şansına 
sahip olacaklar.
Tüm olanaklar hakkında daha detay-
lı bilgi sahibi olmak ve güncel duyu-
rularda haberdar olmak için mezun.
bilgi.edu.tr üzerinden BİLGİ Mezun 
Portalı’na üye olabilirsiniz.

ULUSLARARASI EĞITIM 
FIRSATLARI, ÖZELLIKLE 

YURTDIŞINDA EĞITIMINE DEVAM 
ETMEK ISTEYEN MEZUNLARIMIZ 

IÇIN DE FARKLI ÜLKELERDE 
FARKLI ÜNIVERSITELERIN EĞITIM 
PROGRAMLARINDAN AYRICALIKLI 

FAYDA SAĞLAYABILMELERI IÇIN YENI 
ANLAŞMALAR YAPIYOR OLACAĞIZ. 
BU SENE INGILTERE UWE  BRISTOL 

ÜNIVERSITESI ILE YURTDIŞINDA 
YÜKSEK LISANSINA DEVAM ETMEK 

ISTEYEN  MEZUNLARIMIZA 
YÖNELIK BIR ANLAŞMA 

IMZALADIK.
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Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 
Ben Beste Sağır, 1995 senesinde İstanbul’da 
doğdum. Notre Dame De Sion Fransız Lise-
si’ni bitirdikten sonra 2014 senesinde İstan-
bul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne 
girdim. İlk senenin sonunda Ekonomi-İş-
letme Üstün Başarı Programı’na girmeye 
hak kazandım ve 2019 senesinde aynı bö-
lümden mezun oldum. Üniversite hayatım 
boyunca gerek start-up gerekse kurumsal 
firmalarda staj imkanı yakaladım. Mezun 
olduğum yaz BİLGİ Mezunlar Derneği’ne 
gönüllü olarak katıldım. Şu an Üye İlişkileri 
Komitesi’ne başkanlık yapmaktayım.

BİLGİ’yi ve bölümünüzü tercih 
sebebiniz nelerdir?
Benim BİLGİ Üniversitesi’ne olan hayran-
lığım santralistanbul Kampüsü’nü ziyarete 
gittiğim an başladı. Türkiye’de üniversite 
okumaya karar verdiğim zaman uluslarara-
sı geçerliliğe sahip bir programda okumak 
için araştırmaya başladım ve okulumuzun 
Üstün Başarı Programı ile karşılaştım. 
Programda ders veren akademisyenlerimiz 
ile iletişime geçerek onların da fikirlerini al-
dım ve BİLGİ’yi tercih etmek için çok fazla 

sebebim olduğunu gördüm.
University of London Üstün Başarı Prog-
ramı hem akademik açıdan hem de hayat 
görüşü olarak bana çok şey kattı. Bugün 
yeni bir mezun olarak aldığım diplomanın 
gururunu ve değerli akademisyenlerimizin 
verdiği eğitimin önemini her gün hatırlı-
yorum.

Başkanı olduğunuz komitede bu  
dönem neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Benim derneğe gönüllü olarak katılmam 
yeni yönetimle beraber oldu. Komitemle 
beraber öncelikle önceki yönetimlerden 
kalan bazı sorunlara çözüm geliştirmeye 
başladık ve 3 aylık bir süreçte derneğimi-
ze temiz bir sayfa açtık. Bugün derneği-
mize üye olmak isteyen mezunlarımız ve 
hali hazırda bulunan üyelerimiz ile ilgile-
niyoruz. Üye İlişkileri Komitesi olarak di-
ğer komiteler ile beraber nasıl daha fazla 
mezuna ulaşacağımıza dair projeler geliş-
tiriyor, yeni mezunlarımız ve eski mezun-
larımızı ortak paydada buluşturmak için 
çalışıyoruz.

BİLGİ Mezunlar Derneğini 
ile yolunuz nasıl kesişti?
Benim BİLGİ Mezunlar Derneği ile ta-
nışmam kep törenimden iki gün sonra 
gerçekleşti. Instagram’da gezinirken bir 
arkadaşımın hesabında BİLGİ Mezunlar 
Derneği’nin mezuniyet etkinliği yaptığı-
nı gördüm ve çok yeni bir mezun olarak 
bu etkinliğe katıldım. Etkinlik mekanına 
gittiğim zaman ilk
dikkatimi çeken şey herkesin ne kadar 
sıcakkanlı ve ilgili olduğuydu. O etkinlik-
te BİLGİ Mezunlar Derneği’nin bana çok 
şey katacağından emin oldum ve derne-
ğe gönüllü olarak katıldım. Bugün farklı 
senelerde mezun olmuş mezunlarımızla 
beraber hem çok güzel bir gönüllü ağının 
içindeyim hem de genç bir mezun olarak 
her konuda fikir danışabileceğim mezun-
larımız ile iletişim halindeyim.

Son olarak BİLGİ mezunlarına ne 
söylemek istersiniz.
İstanbul BİLGİ Üniversitesi her sene fark-
lı bölümlerden verdiği binlerce mezun 
ile büyük bir “community”ye sahip. Biz 
BİLGİ Mezunlar Derneği olarak mezun-
larımız arasındaki bağı güçlendirmek, 
yeni mezunlarımız ve eski mezunlarımız 
arasında köprü kurmak için buradayız. 
Sahip olduğumuz network öncelikle yeni 
mezunlarımız için çok değerli bir olanak. 
Derneğimize gönüllü olarak katılmak is-
teyen her mezunumuz için kapılarımız 
ardına kadar açık. Genç fikirlere ve deği-
şik bakış açılarına derneğimizin bulun-
duğu her alanda ihtiyacımız var.
Üye olmak için derneğimizin sosyal med-
ya hesaplarından bizlere ulaşabilir
veya uyeiliskileri@bilgimezun.org adre-
sine mail atabilirsiniz.

“GENÇ FIKIRLERE VE DEĞIŞIK 
BAKIŞ AÇILARINA DERNEĞIMIZIN 

BULUNDUĞU HER ALANDA IHTIYACIMIZ VAR”
BİLGİ Mezunlar Derneği Üye İlişkileri Komitesi Başkanı Beste Sağır dernek ile yollarının nasıl 

kesiştiğini ve başkanı olduğu komitede ileride neler yapmayı planladıklarını anlattı.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 
HER SENE FARKLI BÖLÜMLERDEN 
VERDİĞİ BİNLERCE MEZUN İLE 
BÜYÜK BİR “COMMUNİTY”YE 
SAHİP. BİZ BİLGİ MEZUNLAR 
DERNEĞİ OLARAK 
MEZUNLARIMIZ ARASINDAKİ 
BAĞI GÜÇLENDİRMEK, YENİ 
MEZUNLARIMIZ VE ESKİ 
MEZUNLARIMIZ ARASINDA KÖPRÜ 
KURMAK İÇİN BURADAYIZ.

-  SÖYLEŞİ   MEZUNLAR DERNEĞI   BESTE SAĞIR  -
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-  SÖYLEŞİ   MEZUNLAR DERNEĞI   BÜŞRA ÖZTÜRK  -

BİLGİ Mezunlar Derneği İletişim Komitesi Başkanı Büşra Öztürk dernek ile yollarının nasıl 
kesiştiğini ve başkanı olduğu komitede ileride neler yapmayı planladıklarını anlattı.

“BIZLER, BILGI’LI MEZUNLARIMIZIN SESIYIZ”

Bize biraz kendinizden bahseder mi-
siniz? 
1991 İstanbul doğumluyum. 2015 yılında İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 
bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda, 
2018 yılında yüksek lisansımı BİLGİ’de Pa-
zarlama İletişimi üzerine tamamladım (İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi’nde uzun bir eğitim 
yolculuğum oldu) Pazarlama alanında ilk iş 
deneyimim Kapital Medya oldu. Sonrasında, 
Altınbaş Mücevherat da Marka sorumlusu 
olarak devam ettim. Şu an hizmet sektörün-
deyim. Bir holdingte Kurumsal İletişim Mü-
dür Yardımcısı pozisyonunda çalışıyorum.

BİLGİ’yi tercih sebebiniz nelerdi? 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü ter-
cih sebebiniz nelerdi?
Üniversite tercih zamanlarımda santralis-
tanbul Kampüsü’nü gezme şansım olmuş-
tu. Açıkçası, okulun kampüsü beni büyü-
lemişti ve ‘’BİLGİ’li Olmak Ayrıcalıktır’’ 
sloganıda dikkatimi çok çekmişti. Ulus-
lararası İlişkiler bölümünde edindiğim 
genel kültürü, tarih birikimini ve viz-
yonu teknik bir dalda asla elde edemez-

dim. Bölümümün bana kazandırdığı en 
büyük şey farkındalık ve bilinçtir. Bu bö-
lümden sonra edindiğim teorik ve pratik 
bilgiler hayatımın her alanında farkında 
olmadan kullandığım bilgiler oldu. Üni-
versitenin yaz tatillerinde pazarlama de-
partmanlarında stajyer olarak çalışarak 
aslında ne istediğimi görmüş oldum. Bu 
yüzden lisansımı tamamladıktan hemen 
sonra pazarlama iletişimi yüksek lisansı 
yaptım. 

BİLGİ Mezunlar Derneğini ile yolu-
nuz nasıl kesişti?
Mezunlar Derneği ile 2018 yılında tanış-
tım. İş çıkışı BİLGİ Mezunlar Derneğinin 
Karaköy’deki bir etkinliğine katıldım. 
Okulu çok sevdiğim ve kendimi oraya ait 
hissettiğim için mezun olduktan sonra da 
bağımı koparmıyor, ara ara olsa da yapı-
lan etkinliklere katılmaya özen gösteri-
yordum.
Etkinlikte yeni insanlar ile tanışırken 
farklı mesleklerden bir sürü BİLGİ’linin 
iş hayatına atılmasına rağmen orada bir-
birleriyle hem kariyer hem de sosyal açı-
dan keyifli bir zaman geçirdiklerine şahit 
oldum. BİLGİ’li insanlar ile tanışırken o 
sıra BİLGİ Mezunlar Derneği Başkanı Tol-
ga Bayoğlu ile tanıştım. Tolga ile sohbet es-
nasında madem BİLGİ aidiyetin bu kadar 
yüksek sende gönüllü ağımıza katıl dedi. 
Seve seve derneğe üye oldum. Aralarında 
bir BİLGİ’liyi daha görmek onları da çok 
mutlu etti. İletişim komitesinde bir süre üye 
olarak devam ettim. Sonrasında İletişim 
Komitesi Başkanı olarak görevi devraldım.
İki senedir süren bu macerada bir sürü sos-
yal etkinliğe ve seminerlere katıldım. Bir 
sürü iş fırsatı olanakları oluyor. Mezun 
olmama rağmen bağımın kopmaması 
benim için her açıdan güzel imkanlar ya-
rattı. 

Başkanı olduğunuz komitede bu dö-
nem neler yapmayı planlıyorsunuz?

İletişim, derneklerin birincil amaçlarından 
biridir. Bu yüzden İletişim Komitesi’nin 
Başkanı olmaktan gurur duyuyorum. BİL-
Gİ Mezunlar Derneği’ni daha iyi bir yere 
taşımak amacıyla diğer komitelerle birlikte 
dirsek halinde çalıyoruz.
360 derece iletişim sağlamayı amaçladık. 
Bu yıl mezunlarımız ve yeni üyelerimiz ile 
birlikte daha güçlü bir aile olacağız. Gerek di-
jital platformlarla gerek yazılı basın dergimiz 
Vitea ile mezunlarımıza farklı kanallardan 
neler yaptıklarımızı anlatmayı amaçladık ve 
anlatmaya devam ediyoruz.
Önceliğimiz mezunlarımızın neler yaptı-
ğımızı bilmeleridir. Mezunlarımıza ne gibi 
faydalar sağladığımızdır. Bu dernek gönüllü 
mezunlardan bir araya gelen ve yavaş yavaş 
büyüyen bir ailedir. Hep birlikte gelişimini 
göreceğiz. Başka bir okulda sahip olamayaca-
ğımız network ağını oluşturuyoruz.
Dernek olarak uygulamaya başlayacağımız 
projelerin sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. 
Tüm mezunlarımızın projelerimize sahip 
çıkmasını sağlamak da çok önemli… Bu der-
neğin başarısı BİLGİ Mezun markasını daha 
da yukarılara taşıyacaktır. 

Son olarak BİLGİ mezunlarına neler 
söylemek istersiniz?
Derneğimiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi me-
zunlarını tek bir çatı altında buluşturarak 
her zaman ve her alanda desteklemektetir. 
Üniversiteye olan aidiyet duygularının hayat 
boyu güçlü kalmasını teşvik ederek gerek-
li tüm platformları oluşturuyoruz ve etkili 
çalışmalar organize ediyoruz. Üniversitede, 
iş hayatında ve diğer kuruluşlarda da birbi-
rilerimizi destekledikçe her iki tarafın da 
güçleneceği daha büyük bir aile olacağız. 
BİLGİ güven inşa eder ve güven mezun-
larımızla anlamlı bir ilişkinin temelidir. 
Mezunlarımıza değer veriyoruz ve onları 
her alanda destekliyoruz. Bizler, BİLGİ’li 
mezunlarımızın sesiyiz ve BİLGİ’li me-
zun olmanın ayrıcalıklarını her zaman 
hissedeceğiz.
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Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 
1990 yılında İstanbul’da doğdum. İtalyan 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2009 
yılında BİLGİ Avrupa Birliği İlişkileri 
Bölümü’nü burslu kazandım. 2010 
yılında Hukuk Fakültesi’ne çift anadal 
talebi ile müracaatım kabul edildi ve 
her iki bölümden de onur öğrencisi 
olarak mezun oldum. 2017 yılında 
üniversitemizin “Ekonomi Hukuku” 
yüksek lisans programına tezli olarak 
kabul edildim. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Mezunlar Derneği’nin Hukuk Komitesi 
Başkanlığı dışında İtalyan Ticaret 
ve Sanayi Odası Derneği ile Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü Derneği’nde aktif 
olarak görev almaktayım. Çalıştığım 
yabancı müvekkiller nezdinde özellikle 
Türkiye ve İtalya arasındaki ticari 
uyuşmazlıklarda çözüm odaklı bir 
rol üstlenmekteyim. Ayrıca Milano 
ve Floransa da ortaklık faaliyetlerini 
yürüttüğüm iki ayrı avukatlık bürosu 
ile mesleki çalışmalarıma global ölçekte 
devam etmekteyim. 

BİLGİ’yi tercih sebebiniz nelerdi? 
Hukuk Fakültesini tercih sebebiniz 
nelerdi?
BİLGİ’yi tercih etmemdeki en önemli 
sebep, gerçekten de “okul için değil 
yaşam için öğreniyoruz” felsefesinin 
en etkin rol oynadığı bir üniversite 
olmasıdır. Hukuk fakültesinin ise sektör 
nezdinde gerek “teori” gerekse “pratik” 

anlamında tüm öğrencilerine ciddi bir 
ayrıcalık sağlaması bu bölümü tercih 
etmemde büyük önem arz etmiştir. 
Özelikle fakültedeki eğitim neticesinde 
öğrencilerin sektöre entegrasyonu çok 
daha kolay olmakta ve mezun olduktan 
sonra staj ve iş bulma gibi süreçlerde 
de okulun desteği sürekli olarak devam 
etmektedir. 

BİLGİ Mezunlar Derneği ile 
yolunuz nasıl kesişti?
2019 yılında derneğimizin bir yönetim 
kurulu üyesi sayesinde dernek 
başkanımız Tolga Bayoğlu ile tanışma 
fırsatı buldum. Kendisinin dernek 
nezdindeki yeniden yapılanma sürecine 
kattığı önem ve “BİLGİ Mezun” aidiyeti 
yaratma gayesi, beni de sürecin bir aktif 
bir bütünü olmak adına motive etti.  
Dernekteki güçlü yapılanma neticesinde 
ve özellikle başkanımız ve değerli 
yönetim kurulu üyelerinin planlı ve 
koordineli çalışmaları doğrultusunda 
Hukuk Komitesi Başkanı olarak böyle 
bir yapının üyesi olmaktan gurur 
duyduğumu belirtmek isterim. 

Başkanı olduğunuz komitede 
bu dönem neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde okuyan her bir öğrenci 
için gönüllü mentorluk çalışmasını 
başlatıyoruz. Mentorluk projesi ile 
fakültede okuyan her bir “geleceğin 

meslektaşı” arkadaşımıza geleceğini 
planlama açısından aynı fakülteden 
mezun bir dernek üyesi ile network 
imkanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu 
network hedefi dahilinde, tüm fakülte 
öğrencilerine mezun olmadan evvel 
netleştirebildikleri staj imkanları ve 
yurt dışındaki barolarda muhtemel staj 
olanakları üzerinde ciddi bir çalışma 
içerisindeyiz. Özellikle Floransa 
Barosu konu ile ilgili komitemizi 
desteklemektedir. Hukuk Komitesi 
olarak asıl gayemiz, her bir Hukuk 
Fakültesi öğrencisini sektöre entegre 
bir biçimde bilgili mezunlar ile aktif 
bir network ağı içerisinde koordine 
etmektedir. 

Son olarak BİLGİ mezunlarına 
neler söylemek istersiniz?
BİLGİ mezunlara okudukları bölümün 
teorik bilgileri dışında sektörde görev 
alacakları iş kollarına göre sektör 
dinamiklerini de yakından takip 
etmelerini öneriyorum. “BİLGİ’li” 
aidiyet duygusunu üniversiteden 
mezun olduktan sonra hiçbir zaman 
koparmamalarını ve üniversite ile 
bu bağın mezun olduktan sonra 
da daha güçlü bir biçimde devam 
etmesini diliyorum. Bu konuda başta 
başkanımız olmak üzere tüm mezunlar 
derneği olarak gerekli gayret ve enerjiyi 
gösterdiğimizi ve bu enerjinin hep birlikte 
daha da artarak güçleneceğini belirtmek 
isterim. 

BİLGİ Mezunlar Derneği Hukuk Komitesi Komitesi 
Başkanı Mert Ali Bulut dernek ile yollarının 
nasıl kesiştiğini ve başkanı olduğu komitede 
ileride neler yapmayı planladıklarını anlattı.

“BILGI’YI TERCIH ETMEMDEKI EN 
ÖNEMLI SEBEP “OKUL IÇIN DEĞIL 
YAŞAM IÇIN ÖĞRENIYORUZ” 
FELSEFESININI YÜRÜTMESI.”

-  SÖYLEŞİ   MEZUNLAR DERNEĞI   MERT ALİ BULUT  -
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Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 
Merhaba ben Irmak Ekim, İstanbul 
Bilgi Universitesi Mimari Tasarım 
Yüksek Lisans programı 2018 
mezunuyum. 

BİLGİ’yi ve bölümünüzü tercih 
sebebiniz nelerdi? 
BİLGİ’yi tercih etmemdeki en büyük 
sebep eğitim kadrosuydu. Ben lisansa 
girdiğim dönemde BİLGİ’de Mimarlık 
Lisans Programı açılmamıştı, yüksek 
lisans vardı sadece. Lisanstan mezun 
olduktan sonra BİLGİ’de yüksek 
lisans yapmak istedim. Ayrıca da 
santralistanbul Kampüsü’nün verdiği 
o şahane kampüs hayatını da tatmak 
istiyordum açıkcası. Mimari Tasarımı 
tercih etmemdeki en büyük sebep  
tasarım yapmaya karşı olan ilgim ve 
tezsiz program olmasıydı. 

Başkanı olduğunuz komitede 
bu dönem neler yapmayı 
planlıyorsunuz?

Başkanı oldugum Kariyer komitesinde 
BİLGİ’den mezun olan ve kariyer 
konusunda ilerlemek isteyen 
herkese elimizden geldiğince 
istihdam sağlamak amaçlı çalışmayı 
hedefliyoruz. BİLGİ mezunu olan 
işletmeler arasında bir işbirliği 
kurabilmek, birbirmize farklı 
sektörlerde güç verebilmek ve bu 
dönemde en çok ihtiyaç olan konu 
bussiness network konusunda destek 
olabilmek. 

BİLGİ Mezunlar Derneğini ile 
yolunuz nasıl kesişti?
Sosyal medyada sınıf arkadaşım görüp 
söylemişt.

Son olarak BİLGİ mezunlarına 
neler söylemek istersiniz?
Hayat zorlu bir yol, bi çok kez 
düşebilirsiniz. Yapamayacağınıza 
inandığınız günler de olacak. 
Vazgeçmeyi düşündüğünüz, vazgeçmek 
zorunda kaldığınız zamanlar da 
olacak. Ama işin en püf noktası, iş 

bulamamak, fırsat yakalayamamak 
değil. İstemeyi bilmek, isteyebilmek. 
Kendi içinizdeki o başarıyı kucaklamak 
için hazırda bekleyen pozitif enerjiyi 
keşfettiğiniz zaman, ilk önce kendi 
içinizde kazanacaksınız savaşı. Sonra 
da hayatta sizi bekleyen başarıları 
kucaklayacaksınız. Asla pes etmeyin. 
Hayat bir sonuç değil, bir yolculuk 
aslında. Onu hep hatırlamalısınız. 
Başarılar dilerim. 

BİLGİ Mezunlar Derneği Kariyer Komitesi 
Komitesi Başkanı Irmak Ekim dernek ile yollarının 
nasıl kesiştiğini ve başkanı olduğu komitede 
ileride neler yapmayı planladıklarını anlattı.

“BİLGİ’Yİ 
TERCİH 

ETMEMDEKİ 
EN BÜYÜK 

SEBEP EĞİTİM 
KADROSUYDU”

BİLGİ MEZUNU 
OLAN İŞLETMELER 

ARASINDA BİR İŞBİRLİĞİ 
KURABİLMEK, BİRBİRMİZE 
FARKLI SEKTÖRLERDE GÜÇ 

VEREBİLMEK VE BU DÖNEMDE 
EN ÇOK İHTİYAÇ OLAN KONU 

BUSSİNESS NETWORK 
KONUSUNDA DESTEK 

OLABİLMEK. 

-  SÖYLEŞİ   MEZUNLAR DERNEĞI   IRMAK EKİM  -
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“BILGI’LIOLMAK DIPLOMAYLA BITMEZ,
HAYAT BOYU DEVAM EDER”

BİLGİ Mezunlar Derneği Yüksek İstişare Kurulu  Başkanı Melis Tahiroğlu dernek ile yollarının 
nasıl kesiştiğini ve başkanı olduğu komitede ileride neler yapmayı planladıklarını anlattı.

-  SÖYLEŞİ   MEZUNLAR DERNEĞI   MELİS TAHİROĞLU  -

Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz? 
İletişim Fakültesi, Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü, nam-ı diğer 
BİLGİ VCD mezunuyum. 
Üniversite yıllarında 
aynı zamanda İs-
tanbul Caz Fes-
tivali, Rock’n 
Coke, Euro-
vision Türki-
ye, İşSanat 
ve OECD 
Konferansı 
gibi etkin-
l i k l e r d e 
çalışıyordum. 
Mezun olur 
olmaz Publicis 
İstanbul’da çömez 
bir art direktör olar-
ak işe başladım. Bir süre 
sonra free-lance müşterilerim olma-
ya başladı. Birkaç ajans dolaşıp, gece-
gündüz demeden çalışıp, pek çok proje 
ürettikten sonra reklamcılığı ve ajansı 
bırakıp, marka tarafında olmak üzere 
farklı sektörlerde çeşitli pozisyonlar ile 
daha fazla deneyim kazandım. Şimdi, 
uzun bir zamandan sonra Marka Sorum-
lusu olarak, yeniden BİLGİ’deyim. 

BİLGİ’yi ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümünü tercih 
sebebiniz nelerdi?
Lisede fen-matematik seçmiş ve anali-
tik bir eğitim almıştım ancak üniversite 
eğitimi bir meslek seçimiydi. Yani o zam-
anlar ömür boyu yapacağım iş olduğunu 
düşündüğüm ve yaratıcı bir meslek sahibi 
olmak istediğim zamanlardı. Yaratıcılık 
konusunda değişen bir şey yok :) ama 
artık günümüzde tek bir meslek, tek bir 

yetkinlik söz konusu değil. O yıllarda da 
görsel iletişim tasarımı konusunda pek 
çok üniversiteyi gezmiş, kampüs, bilgisa-

yar laboratuvarları, eğitmenler, 
dersler, imkânlar, vb. pek 

çok açıdan değer-
lendirmiştim. O 

yıllarda henüz 
yenice bir 

ü n i v e r s i t e 
o l m a s ı n a 
r a ğ m e n 
benim için 
B İ L G İ ’ y i 
diğerlerin-
den ayıran 

şey ‘Non 
scholae, sed 

vitae discimus’ 
– okul için değil 

yaşam için öğrenme –  
felsefesi olmuştu. Aradan 

geçen onca yıl sonra yapmış old-
uğum seçimin doğruluğu ortada.

BİLGİ Mezunlar Derneği 
ile yolunuz nasıl kesişti?
Eskiden mezuniyet için kep-cüb-
be almanın ön şartı BİLGİ Mezunlar 
Derneği’ne üye olmaktı. Hepimiz olduk. 
Sonra belki birkaç etkinlik için e-posta 
veya telefon ya aldık ya almadık. Biz za-
ten BİLGİ VCD olarak sürekli kampüste 
sabahlayan, proje üreten bir ekip olduğu-
muzdan, BİLGİ benim için o ekip demek-
ti. Sonraki yıllarda başka üniversitelerden 
mezun olan arkadaşlarımın katıldığı et-
kinlikler, hatta kendi ortaokul/lisemin 
mezunlar derneği tarafından düzenlenen 
buluşmalar gibi etkinliklerin yoksunluğu 
bende buruk bir tat bıraktı elbette.
BİLGİ’de işe başladığım dönem-
de Mezunlar Derneği’nin de yeniden 

yapılandığını, artık bambaşka bir bakış 
açısıyla bizleri bir araya getirmek, aid-
iyet yaratmak ve BİLGİ’li networkünü 
oluşturmak için yeniden yapılandığını 
öğrendim. Pozisyonum gereği benim de 
projelerimden biri mezunlardı ve biz de 
aynı hedefle BİLGİ Mezun İlişkileri Ofi-
si’nin hayata geçmesi, Mezun Kart’ın çık-
ması, iletişimin koptuğu mezunlarımıza 
yeniden dokunmak, uzun bir aradan son-
ra terkar Homecoming etkinliği yapmak, 
networking, mentorluk, akademisyen 
buluşmaları, Açık Ders’ler, kurumsal fay-
dalar, staj ve iş imkanları gibi yıl içinde 
irili ufaklı dokunuşlarla BİLGİ’lerin bir 
aile olduğunu yeniden anımsatmak için 
çalışıyorduk. Amaç aynı olunca projeler 
yapmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek 
ve birlikte daha büyük işler başarmak 
için çalışmaya başladık. Bu sayede bir 
BİLGİ’li olarak iki şapkam var.

Başkanı olduğunuz komitede 
bu dönem neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Başkanı olduğum Yüksek İstişare Ku-
rulu’nun çalışma esaslarından biri, aynı 
amaçla çalışan BİLGİ Mezunlar Derneği 
ve BİLGİ Mezun İlişkileri Ofisi’nin doğru 
proje ve etkinliklerde birlikte çalışabilm-
esi için bir köprü oluşturmak. Komiteler-
in planladıkları projelerde BİLGİ Mezun 
İlişkileri Ofisi’nin nasıl yer alabileceği 
veya tam tersi, Mezun İlişkileri Ofisi pro-
jelerine Dernek ve/veya komitelerin nasıl 
fayda sağlayabileceği konusunda ortak 
bir dil oluşturmak. Sonuçta her iki şap-
kamla da aynı amaç için çalışıyorum. 

Son olarak BİLGİ mezunlarına 
neler söylemek istersiniz?
BİLGİ’li olmak diplomayla bit-
mez, hayat boyu devam eder.
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-  SÖYLEŞİ   MEZUNLAR DERNEĞI   HAKAN ÖZTÜRK  -

“BILGI’LI OLMA AYRICALIĞINA SAHIP 
OLDUĞUNUZU HISSETMEK IÇIN 

BIZE KATILIN”
BİLGİ Mezunlar Derneği Etkinlik Komitesi Komitesi Başkanı 

Hakan Öztürk dernek ile yollarının nasıl kesiştiğini ve başkanı 
olduğu komitede ileride neler yapmayı planladıklarını anlattı.

Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
1989 İstanbul doğumluyum. 2008 
yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi 
İşletme Enformatiği Bölümü’nü 
kazandım. Bir yıl sonra ise BİLGİ 
Yelken Kulübü’nde görev aldım. 
Üniversite hayatım boyunca 
üniversitede çeşitli kulüplerde görev 
aldım. BİLGİ Yelken Kulübü’nde 
bir dönem başkan yardımcılığı iki 
dönem ise başkan olarak görev aldım.  
Şuanda Uyumsoft’ta Müşteri İlişkileri 
Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. 
Üniversite zamanında 
yaptığım organizasyonlar ve 
aldığım ödüller şöyle;

Organizasyonlar:
Üniversitelerarası Delphia 24 Kupası 
• Vira Yatçılık (7 Ekim 2015) 
• Mezun Oyunları Yelken    
   Yarışları’15 - Vira Yatçılık 
• BİLGİ Cup’15 Liselerarası  
   Yelken Yarışı 

• Koç Topluluğu Spor Şenliği   
   Yelken Yarışları’15 - Vira Yatçılık 
• BİLGİ Delphia 24 Cup –   
   Liselerarası Yelken Yarışı 
• BİLGİ Cup’14 Liseler  
   Arası Yelken Kupası 
• Vira Yatçılık- Üniversiteler Arası    
   Yelken Kupası // ViraCUP

• Campus Cup 15 
• İstanbul Üniversitelerarası  
  Yelken Şampiyonası 
• Campus Cup 
• Üniversitelerarası  
   Yelken Şampiyonası 
• BAU BOSPHORUS SAILING CUP 14 

BİLGİ’yi ve bölümünüzü ter-
cih sebebiniz nelerdi?
BİLGİ’yi tercih etme nedenim İşletme 
Enformatiği bölümünün olması.  
İşletme Enformatiği istediğim bir 
bölümdü ve sayılı üniversitelerde 
vardı. Sosyal yönü güçlü olduğu için 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni tercih 
ettim. Üniversitem bana sayısal 
düşünce yeteneğin dışında sosyalde 
düşünme yeteneği kazandırdı. BİLGİ 
sayesinde bir çok üniversiteyle ortak 
Proje yap fırsatı yakalım. Böyle-
likle üniversiteden mezun olmadan 
network alanımı genişletmiş oldum.

BİLGİ Mezunlar Derneğini 
ile yolunuz nasıl kesişti?
Yönetim kurlu üyesi bir arkadaşım 
sayesinde Mezunlar Derneğimiz’in 
Başkanı ile tanıştım. Anlattığı projel-

er çok hoşuma gitti. Bu oluşum içinde 
yer almak istedim. 2019 yılından 
beri dernekte yer almaktayım. 

Başkanı olduğunuz 
komitede bu dönem neler 
yapmayı planlıyorsunuz?
Mezunlar derneğinde Etkinlik 
Komitesi Başkanı olarak görev 
yapmaktayım. Komitemiz bu yıl 
birçok etkinlik yapmayı planladık. 
Gastronomi turları, müze gezileri, 
BİLGİ mezunlarıyla dünyanın çeşitli 
şehirlerinde mezun buluşmaları 
planlamıştık fakat pandemi dolayısı 
ile birçok etkinliğimizi ertelemek 
durumda kaldık. Sürecin iyileşme-
si durumunda hız kesmeden et-
kinliklerimize start vereceğiz. 
Başlıca düşündüğümüz etkinlikler
1) BİLGİ Mezun Talks
2) Mezun buluşmaları
3) Yoga etkinlikleri
4) Tiyatro/müzikal buluşmaları
5) Evcil hayvanları olan me-
zunlarımız için etkinlikler
6) Sosyal Sorumluluk Projeleri
7) Çeşitli hobi ektinlikleri (çiçek 
aranjmanı, dans kursu ya da 
seramik atölyesi gibi hobi et-
kinlikleri planlıyoruz)

Son olarak BİLGİ mezunları-
na neler söylemek istersiniz?
BİLGİ’li olmak ayrıcalıktır. Bu ayrı-
calığa sahip olduğunuzu hissetmek 
için bize katılın ve İş hayatında BİL-
Gİ network’ü ile beraber büyüyelim.
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Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 
Tam burslu olarak kazandığım İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 
2020 yılında onur derecesi ile mezun 
oldum. Aynı zamanda Halkla İlişkiler 
ve İletişim Yönetimi ile çift anadal 
yapmaktayım ve 2021 Şubat ayında 
bu bölümü de tamamlayacağım.  Bu 
yıl içerisinde ayrıca yoga eğitmenliği 
alarak bireysel ve grup dersleri vermeye 
başladım.  Üniversite hayatım boyunca 
sosyal sorumluluk projeleri ve kariyer 
etkinlikleri ile öğrenci kulüplerinde aktif 
olarak rol aldım (BİLGİ’li Liderler). Bir 
hayal ve fikir olarak başlayan, sonrasında 
bir ekip kurarak liderliğini üstlendiğim 
kendi projelerimi geliştirme imkânım 
oldu.  Kulüpçülük hayatımda sosyal 
medya ve iletişim yönetimi, başkanlık ve 
danışmanlık gibi deneyimler kazanırken 
bu süreçte tanıştığım çok değerli insanlar 
da hayatıma büyük bir anlam kattı. 

BİLGİ’yi ve bölümünüzü tercih 
sebepleriniz nelerdi? 
BİLGİ, akademik kadrosu ve eğitim 
kalitesi ile Psikoloji alanında Türkiye’deki 
nadir üniversitelerden birisi… Üniversite 
sınavında ilk 2400 içerisinde olduğumu 
ve BİLGİ’yi kazandığımı öğrenince 
heyecandan yerimde duramadığımı 
hatırlıyorum. Sonuçlarım daha gelmeden 
zihnimde de kalbimde de hep İstanbul 
Bilgi Üniversitesi vardı. Çünkü burada 
kendimi özgürce keşfedebileceğimi, 
akademik ve sosyal açıdan yeterli 
donanımı elde edebileceğimi biliyordum. 
Hayatım boyunca insan psikolojisi ve 
davranışını anlamaya olan tutkum 
ile bu bölümü tercih ettim. İlerleyen 

dönemlerde Klinik Psikoloji alanında 
uzmanlaşmak hedeflerim arasında yer 
alırken, bu alanı yoga ve mindfulness 
ile birleştirmek; zihin, beden ve ruh 
bütünlüğü konusunda farkındalık 
yaratarak tramva tedavilerinde insanlara 
yardımcı olmak en büyük hayalim.  

BİLGİ Mezunlar Derneği ile 
yolunuz nasıl kesişti?
Kulüp oryantasyon haftasında kendi 
kulübümün standında tanıtım 
yapıyordum.  Ekibimle beraber yeni 
üye kayıtları alıyor ve kulübümüzün 
amaçlarından ve geçmiş projelerinden 
bahsediyorduk. Sonrasında iş birliği 
yapabileceğimi düşündüğüm kulüplerin 
stantlarına gidip görüşmelere başlamıştım. 
Bu sırada ‘’BİLGİ Mezunlar Derneği’’nin 
standını gördüm ve profesyonel imajıyla 
beni ilk görüşte kendisine çekmişti. 
Daha önce dernekle ilgili hiçbir bilgim 
yoktu ve onlara ‘’Siz kimsiniz ve neler 
yapıyorsunuz?’’ diyerek samimi ve 
spontane bir şekilde ilk tanışmamızı 
gerçekleştirmiştik.   Sonrasında kendimi 
tanıtmam ile derneğimizin başkanı 
Tolga Bayoğlu bana yeni kurulacak 
öğrenci ilişkileri komitesinden bahsetti 
ve başkanlık teklif etti. Aldığım en doğru 
kararlardan birisi de bu derneğe girmek 
oldu diye düşünüyorum hep. İlerleyen 
zamanlarda vermeye başladığım yoga 
dersleriyle de daha yakın ve güven dolu 
bir aile olduk. 

Başkanı olduğunuz komitede 
bu dönem neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
Öğrenci İlişkileri Komitesi olarak 
öncelikli amacımız üniversitemizin 

son dönem ve yeni mezun 
öğrencilerini BİLGİ Mezunlar 
Derneği ile buluşturmak. Ekip olarak 
geliştirdiğimiz projeler aracılığıyla 
öğrencilere networking, staj ve iş 
imkânı sağlamada destek olmayı 
hedefliyoruz. Her bölümden farklı 
bakış açılarına sahip, dinamik ve 
üretken ekibimiz ile yeni döneme 
şimdiden hazırız.  Kariyer, sanat, 
kültür, spor, yoga etkinliklerinin yanı 
sıra çeşitli konseptlerde buluşmalar, 
kulüp işbirlikleri ve son dönem 
öğrencilerinin bitirme projelerine katkı 
sağlayacak yeni bir yapı oluşturmayı 
planlıyoruz. Çalışmalarımızı dijital 
platformlarda daha aktif tutarak BİLGİ 
Mezunlar Derneği’nin üniversitemizde 
daha görünür ve ulaşılır olmasını 
hedefliyoruz. 

Son olarak BİLGİ Mezunları’na 
neler söylemek istersiniz?
İnsan yaşam yolculuğunda ilerlerken 
bazı fırsatlar karşısına en beklemediği 
anlarda çıkar. Tabi önemli olan bunları 
fark etmek ve bu konuda bir eylem 
göstermek. BİLGİ Mezunlar Derneği’de 
benim için öyle oldu. Böylesine sıcak, 
düşünceli ve yardımsever bir ailenin 
parçası olduğum için kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Yoğun çalışma 
hayatlarına rağmen gönüllü bir şekilde 
gençlere fayda sağlamayı amaçlamak 
ve onlara yol göstermek bu hayatta 
en değerli şeylerden birisi olmalı.  
İnanıyorum ki birlikte çok güzel işler 
başaracağız, büyüyeceğiz ve bu yolda 
ilerlerken benim gibi yeni mezun olan 
birçok öğrenciye geleceklerine dair ışık 
tutacağız.  

“ÖĞRENCILERE NETWORKING, STAJ VE 
IŞ IMKÂNI SAĞLAMADA DESTEK OLMAYI 
HEDEFLIYORUZ”
BİLGİ Mezunlar Derneği Öğrenci İlişkileri Komitesi Başkanı Cansın 
Coşkunyürek dernek ile yollarının nasıl kesiştiğini ve başkanı 
olduğu komitede ileride neler yapmayı planladıklarını anlattı.

-  SÖYLEŞİ   MEZUNLAR DERNEĞI   CANSIN COŞKUNYÜREK  -
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GEZGİN AİLE 
MUTÇALI’LAR

Travel But Where’i birçok BİLGİ’li 
severek takip ediyor. Ancak henüz 
takip etmeyenler için sizden 
dinleyelim; kimdir, nasıl ortaya 
çıktı, neler yapar travelbutwhere?
Biz 3 kişilik anne, baba, ve 9 yaşında 
çocuktan oluşan “kurumsal” gezgin bir 
aileyiz. Kurumsal vurgusunu yapma 
nedenimiz aslında çok yoğun bir iş ha-
yatımız varken geziyoruz. Yılda yaklaşık 
30.000 km yol yapıyoruz. Bir çıkıyoruz 
Avrupa’da 13 ülke gezip geliyoruz, ya da 
çıkıp şöyle bir Van, Doğubeyazıt görüp 
geliyoruz. Yolda olma hali en sevdiğimiz 
hal. Şimdilerde bir minibüsümüz var, 
Covid döneminde şartlar değişince üze-
rine bir de araç üstü çadırı kondurduk. 
Gezmek olsun da bir yolunu buluyoruz 
anlayacağınız. Biz aslında evlendiğimiz 
ilk günden beri çok gezen bir çiftiz. Bala-
yımızda bile tek bir otelde kalmak yerine 
15 günde her gece başka yerlerde kalarak 
geçirdik. Oğlumuz Mert’in doğumuna 
yakın “çocuk olsun da göreceğiz sizi öyle 

gezilmiyor” diyenler olunca gezememe 
korkusuyla Mert 2 aylıkken çıktık yolla-
ra. Daha da çok gezmeye başladık. Mert 
yolculuklarımıza başka bir renk kattı. 
Onun Dünya’yı keşfederkenki heyecanı 
bizim heyecanımıza heyecan kattı. Mert 
şimdi 9 yaşında, 24 ülke gezdi, 300’e ya-
kın otelde kaldı, Türkiye’de görmediği 
sadece 7 il var. Anlayacağınız küçük bir 
gezgin yetişiyor.

Yollarda olmayı yeni yerler, kültürler, 
yemekler, tarihi yerler keşfetmeyi hep 
çok sevdik. Ama bunu bir yerlerde pay-
laşmayı 2 sene öncesine kadar hiç dü-
şünmemiştik. Travelbutwhere instagram 
hesabımızı açmaya karar vermemiz biraz 
da bu anılarımızı bir yerde biriktirme 
isteğimizle başladı. Artık fotoğraflar ba-
sılmıyor, albümler yapılmıyor. Oğlumuz 
Mert’e anılarımızı bırakacağımız bir say-
fa yapma fikriyle başladı herşey. Aslında 
sayfayı açana kadar çok da farklı bir şey 
yaptığımızın ve bu kadar ilgi göreceği-

nin farkında değildik. Şimdi anlıyoruz 
ki gezmek isteyen birçok kişiye özellik-
le de çocukla gezmek konusunda soru 
işareti olan ailelere ilham verebiliyoruz 
paylaşımlarımızla. Bu da bizi o kadar 
mutlu ediyor ki!  Kendimiz için açtığımız 
hesabımız şimdilerde özenle içerik oluş-
turduğumuz ve hayatımıza renk katan 
bir parça oldu. Etkileşimlerden çok keyif 
alıyoruz. Ve tabii bu dönemde pandemi 
döneminde hızımız biraz kesilse de gez-
meye keşfetmeye ve paylaşmaya devam 
edeceğiz.

En uzun rotanız neresi oldu?
En uzun diyeceğimiz 2 rotamız var. Bir 
tanesi Haziran 2019’da yaptığımız 23 gün 
6400km’lik büyük Anadolu turumuzu; 
Kocaeli, Adapazarı, Düzce, Bolu, Ankara, 
Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malat-
ya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman, 
Siirt, Bitlis, Van, Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, 
Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Erzincan, 
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale üzerinden gezip 

20 yılı aşkın süredir BİLGİ’de çalışan ve neredeyse her BİLGİ’linin hayatına do-
kunmuş olan Didem ve Burak Mutçalıoğlu bu sayıda konuğumuz oldular. Kurum-
sal hayatlarına rağmen gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi bırakmayan, sonrasında 
anılarını biriktirmek için açtıkları “travelbutwhere” instagram sayfası ile dene-
yimlerini çok daha geniş kitlelere ulaştıran Gezgin Aile Mutçalı’lar ile hikayeleri 
üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Özellikle çocukla gezi ve kamp tüyoları ile me-
raklılarının hayatını kolaylaştıracak önerileri Vitae’ye anlattılar.
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bitirdik. Bu gezimizde Kalehöyük, Kapa-
dokya, Aladağlar Milli Parkı, Sultansazlığı 
Milli Parkı, Gökpınar Gölü, Şuğul Vadisi, 
Nemrut Dağı Milli Parkı, Halfeti, Rumka-
le, Balıklıgöl, Göbeklitepe, Eski Mardin, 
Zinciriye Medresesi, Kasimiye Medresesi, 
Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manas-
tırı, Botan Vadisi, Hasan Keyf, Nemrut 
Krateri, Ahlat Selçuk mezarları, Akdamar, 
Muradiye Şelaleleri, İshak Paşa Sarayı, Ani 
Harabeleri, Boğatepe Köyü, Çıldır Gölü, 
Şavşat Karagöl, Balık Gölü, Borçka Kara-
göl, Macahel Camili, Avusor Yaylası, Gito 
Yaylası, Zil kale, İkizdere, Ovit Dağı, Baksı 
Müzesi, Kemaliye ve Divriği Ulu Cami ve 
Darüşşifası’nı gezdik. Türkiye gerçekten 
büyüleyici bir ülke. Hiç bitmesini isteme-
diğimiz bir geziydi.

Bir diğer uzun rotamız da 2018 Ağustos 
ayında yaptığımız 20 gün, 13 ülke ve 6000 
km’lik Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, 
Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Avusturya, 
Almanya, Çekya, Polonya, Slovakya, Ma-
caristan ve Bulgaristan’a gittiğimiz gezi. 
Bu da çok özeldi.

Bu gezileri uzun bayram tatillerinin önüne 
arkasına izin günlerimizi ekleyerek yaptık 
tabii. Zaten gelecek 2 yılın resmi tatil tak-
vimini bilir çok erken planlarız bu gezileri.

Rotaları nasıl oluşturuyorsunuz? 
Nasıl bir hazırlık süreci 
gerektiriyor?
Rotaları gezilerden çok önce oluşturu-
yoruz, hatta birçok rotamız da hazır gi-
dilmeyi bekliyor bir kenarda duruyor. 3 

günlük, 1 haftalık, 2 haftalık diye planlı-
yoruz bunları ve fırsat çıkınca hangisini 
yapacağımıza karar veriyoruz. Genelde 
yolculuktan 6-7 ay önce tüm otellerin 
rezervasyonu iade şartlı yapılmış oluyor. 
İade şartlı yapıyoruz çünkü dediğimiz 
gibi kurumsal hayattayız her zaman plan 
değişiklikleri oluyor. Bu kadar erken yap-
mamızın sebebi ise iyi ve uygun fiyatlı 
otelleri ancak bu şekilde yakalayabilme-
miz.

Peki rotayı nasıl hazırlıyorsunuz derse-
niz, bunda da ayrıntılı bir çalışmamız 
var. Önce gitmek istediğimiz bölgedeki 
gezilmesi gereken yerleri tespit ediyoruz. 
Sonra bu bölgedeki kalmak istediğimiz 
güzel otelleri belirliyoruz. İki bilgiyi bir 
haritada birleştirip sonrasında hem gör-
mek istediğimiz yerleri görmemizi sağla-
yacak hem de güzel otellere denk gelecek 
bir rota çiziyoruz. Bundan sonra ise bu 
rota üzerindeki güzel restoranları belir-
leyip onları not alıyoruz. Tüm bu bilgiler 
bir harita üzerinde ve bir excel’de düzenli 
şekilde duruyor.

Otel seçiminde kendimize bir ortalama 
otel ücreti belirliyoruz ve ortalamada 
bunu geçmeyecek seçimler yapıyoruz. 
Bütçe planlaması çok önemli çünkü 
bütçeyi çok zorlayacak geziler sonraki 
gezilerin önünü kesiyor. Bu konuda ol-
dukça dikkatliyiz. Tüm gezi boyunca da 
harcamalarımızı günlük bir kenara yazıp 
sonrasında neye ne harcamışız raporu 
çıkarıyoruz gezi sonunda. Yine bütçe 
planlaması için bir stratejimiz otelde iyi 
bir kahvaltı yaptıktan sonra 5 gibi güzel 
bir yerde mükellef bir yemek yemek. Son-
rasını ise meyve, yoğurt gibi atıştırma-
lıklarla geçiştirmek. Özellikle yurt dışı 
gezilerimizde bu çok etkili oluyor bütçe-
yi aşağıda tutmak için. Yine otel seçer-
ken çocuğa ne kadar aldıklarını önden 
öğrenmek, ücretsiz otopark ve kahvaltı 
içinde seçimler yapmak da önemli püf 
noktalarından bizim için.

Tüm bu ayrıntılı çalışma sayesinde hem 
kısa zamanda çok yer görüp çok şey de-
neyimliyoruz hem de bütçemizi doğru 
kullanabiliyoruz.

Her yere oğlunuz Mert ile 
gidiyorsunuz. Çocukla 
gezmek konusunda neler 
söylemek istersiniz?
Mert ile gezmek bizim için Dünyanın en 
keyifli şeyi, biz Mert’siz birkaç ufak ka-
çamak dışında hiç ayrı tatile gitmedik. 
Gitmeyeceğiz anlamına gelmiyor bu ta-
bii ama gittiğimizde “Mert de olsaydı, 
ne kadar şaşırırdı, ne kadar beğenirdi”  
demekten kendimizi alamıyoruz. Mert 
bize Dünyayı bambaşka bir gözle gösteri-
yor, bizim göremediklerimizi farkediyor, 
keşfediyor, öğreniyor ve aslında gezdikçe 
büyüyor, değişiyor. Bizim için tatiller ay-
rıca birbirimize adadığımız birbirimizi 
tanıdığımız zamanlar. Zaten çalışma ha-
yatı içinde birbirimizi akşamdan akşama 
ve koşuşturmalar arasında görüyoruz. 
Uzun uzun sohbet edemiyor gerçekten 
birbirimizin olduğumuz vakitler geçire-
miyoruz. Bu tatillerimiz tam da buna ve-
sile oluyor. Zorlukları yok mu, olmaz olur 
mu, hele ki küçükken bir çok ayrıntıyı 
düşünmek gerekiyordu, şimdilerde artık 
çok da zorluğu yok aslında. Ama Mert ile 
gezmeyi ve keşfetmeyi hiçbir şeye değiş-
meyiz.

Çocuklu aileler için de öneriler 
alabilir miyiz? Rotaları 
oluştururken çocukları da 
mutlu edecek dokunuşlar 
nasıl yapılır? Çantalarda 
olmazsa olmazlar nelerdir?
Öncelikle şunu söylemeliyiz bu işe çocuk 
küçükken başlamazsanız bir yaştan son-
ra alıştırmak zor. Çocuğunuzla yollara en 
geç 1 yaşındayken çıkmaya başlamak en 
ideali. Biz ilk bir haftalık araba yolculu-
ğumuzu Mert 2 aylıkken yaptık. Uzakla-
ra gitmedik, mesafeleri kısa tuttuk, bol 
mola verdik, gece az uyuduk uykusuz 
gezdik ama çok da güzel gezdik. Yine 5 
aylıkken Assos tarafına gittik ve yılın ilk 
karında Mert 9 aylıkken onunla Gere-
de’nin karlı ormanlarında bol bol yürü-
yüş yaptık. İlk uzun 2 haftalık yol gezi-
mizi ise Mert tam 1 yaşındayken yaptık. 
Sonra da 1,5 yaşında vurduk kendimizi 
Alplere ve Yurt dışı yollarına. O gün bu 
gündür geziyoruz.
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Gelelim önerilerimize, bir kere bizim gibi 
değişik otellerde kalacaksanız her gün 
otellere koca koca bavullar çıkarmak bü-
yük işkence bir de çocuk olunca eşyası da 
artıyor. O yüzden odaya çıkacak küçük 
bir bavul alıp, arabada kalacak büyük 
bavuldan küçük olanına eşya geçirerek 
hafif bir bavulu otele çıkarmak büyük 
kolaylık oluyor. Çocukların gün sonu 
otelde bulacağı ufak hediyeler de onların 
gezilerine heyecan katıyor ve gezileri iple 
çekmelerini sağlıyor. Bu hediyeler fiyatta 
küçük değer de büyük olabilir. Örneğin 
çocukların çıkartmalar sevdiği dönemde 
otel odalarına çıkartmalar saklayıp onun 
bulmasını isteyebilirsiniz gün sonu ödü-
lü gibi. Biz Mert küçüklüğünden beri bu 
oyunu sürdürüyoruz. Artık bizim koydu-
ğumuzu anlıyor ama yıllarca otelin he-
diyesi sandı. Bu gezme işine heyecan ve 
sürpriz faktörü katıyor.
Çocuğunuzun keşfetme sevgisini art-
tırmak ve ona gezmek için bir amaç 
yaratmak da önemli oluyor. Biz Mert’e 
büyüteç, ufak bir fotoğraf makinası, dür-
bün hatta son sene ufak bir de yolculuk 
mikroskobu aldık. Ayrıca ufak boyut-

larda; kuşlar, böcekler, çiçekler, ağaçlar, 
mantarlar kitaplarımız var. Gündüz fo-
toğrafını çektiği ya da örneğini topladığı 
şeyleri akşam otelde kitaplarda buluyo-
ruz, işaretliyoruz, okuyor ve inceliyoruz. 
Bu gerçekten de inanılmaz heyecanlı ve 
eğlenceli bir faaliyete çeviriyor gezmeyi.

Ayrıca çocuğun yaşına ve bütçenize göre 
makul bir günlük gezi harçlığı vermek 
de çok etkili oluyor. Bununla ufak şeyler 
alabiliyorlar kendilerine. Biz buna 5 ya-
şında başladık. Hem biriktirmeyi de öğ-
reniyorlar. “İster günlük harca istersen 
biriktir, haftaya daha güzel bir şey al” di-
yoruz. Mert genelde biriktiriyor. Hem de 
kendini daha bağımsız hissediyor. Bah-
settiğimiz miktar çok değil günlük 5-20 
TL arası yeterli.
Bir de çok önemli bir nokta çocukla ge-
zildiğinin unutulmaması ve ona da seçim 
hakkı verilmesi. Tek başınızda gezdiğiniz 
müzelere konserlere gidemeyecek, çok 
ufakken bazı restoranlarda rahat edeme-
yecek, aynı tempoda gezemeyeceksiniz. 
Onun yerine çocukla rahat edebileceği-
niz yerlere, açık hava müzelerine gidip, 
çocuğa uygun oteller seçmek herkes için 
tatili daha keyifli hale getiriyor kesin-
likle. En azından her iki günde bir onun 
seveceği bir aktivite yaratmak da çok 
önemli. Yani çocuk tatilde bavul gibi sü-
rüklenecek bir birey değil. Birlikte gezip, 
birlikte eğleneceğiniz gezi arkadaşınız o, 
işte bu nedenle tatil rotasının ve içeriği-
nin herkese göre planlanmış olması çok 
önemli. Böyle olunca uzun yollar, uzun 
tatiller çocuk için sonunda eğleneceği 
keşfedeceği ve yeniden gitmek isteyeceği 
bir serüvene dönüşüyor.

Yine bizim deneyimle öğrendiğimiz bir 
konu, küçük yaşlardaki çocuğa tehlike 
oluşturmayacak ve endişe etmekten ke-
yif almayı unutacağınız yerlere ve etkin-
liklere gidilmemesi gerektiği. Örneğin 2 
yaşında tehlike nedir bilmeyen ve fişek 
gibi koşup kaybolan bir çocukla, dalgalı 
bir plajda, hızlı akan bir nehir kenarın-
da veya bir teknede tatil yapmak sizleri 
muhtemelen yoracaktır.

Yemek konusunda da biraz rahat olmak 

gerekiyor yollarda. Bizim bu konulardaki 
genel rahatlığımız tatillerde işe yarıyor. 
Uzun yol tatillerinde her gün en sağlık-
lı, en ideal yemekleri bulamıyorsunuz, 
yemek düzeni kayıyor ve öğünler atlana-
biliyor. Bir kere çoğu annenin zaten yap-
tığı gibi arabada atıştırmalık bir şeyler 
hep bulunmalı. Biz bunu bir adım daha 
ileri götürdük. Türkiye’de dağ bayır ge-
zerken restoran bulmakta zorlandığımız 
için kamp gaz ocağı, tencere-tabak seti, 
bozulmayacak makarna zeytinyağı gibi 
malzemelerle geziyor ve gerektiği her 
yerde mola verip, yemeğimizi pişirip 
manzaralı bir yerde keyifle mideye indi-
riyoruz.

Özellikle bebekle gezecekler için bir öne-
rimiz var. Mert daha ufakken yanımıza 
ufak yol tipi, hem çakmaktan hem priz-
den çalışan, buharlı sterilizatör, biberon 
ısıtıcısı gibi aparatlar da alıyorduk. Yol-
culuk için ayrı hafif ve pratik bir puseti-
miz vardı. Uçakla gittiğimiz yerlerde ara-
ba kiralarken ek bedelle sunulan çocuk 
koltuklarına para vermek yerine ikiye 
ayrılan ve çok hafif bir koltuğu alıp ya-
nımızda götürdük. Hatta Mert ufakken 
uçağın içine alıp uçakta oto koltuğunda 
oturttuk Mert’i. Şimdi artık bunların 
çoğu gerekmiyor ama yaşa göre böyle ih-
tiyaçları ufak yolculuk modellerini temin 
etmekte fayda oluyor. Bizim de böyle bir 
yolculuk kitimiz var. Evde bir kutuda du-
ruyor. Yola hazırlanırken kutuyu çıkarıp 
gerekli eşyaları oradan alıyoruz. Annele-
rin babaların zaten bildiği üzere çocuk-
ların yaşına uygun, gerektiğinde oya-
layabilecek ufak oyuncakları ve aletleri 
de hayat kurtarıyor yolculuklarda. Otele 
çıkacak ufak bir oyuncak çantası yetiyor 
bizde. Hem bu çanta Mert’in sorumlu-
luğunda oluyor. Kendi topluyor odadan 
çıkmadan önce. Arabada da yaşına göre 
kulaklık, tablet, dergi, kitap gibi eşyalar 
çok işe yarıyor uzun yolda. Ve son olarak 
en önemlisi bu yolculuklarda çocuklarla 
bol bol sohbet etmek, iletişim kurmak. 
Onun için tatillerin en özel yanı anne ba-
balarıyla kesintisiz baş başa olabilmek. 
Bazı tatillerde tüm aile dağılıp farklı fa-
aliyetler yapabiliyor ama uzun etaplarda 
bir arabanın içinde, 7-8 saatlik yolcu-
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luklarda bu mümkün değil ve mümkün 
olmaması da güzel yanı. Bizim için bu 
zamanlar birbirinizi tanıma, bağları 
güçlendirme fırsatı. Günün bir kısmının 
onunla sizin birbirinizle yaptığınız faali-
yetlere ayrılması hem bu yüzden hem de 
bu tatilleri iple çekmesi için çok önemli 
bizce. Arabada oynanacak kelime oyun-
ları, odada yapılacak sohbetler, otel ha-
vuzlarında oynanacak oyunlar kısacası 
birlikte yapılacak faaliyetlerin tamamı 
bizim gezme felsefemizin merkezinde.

Kamp hayatına nasıl 
geçtiniz? Nasıl gidiyor?
Kamp hayatı hep ilgimizi çekiyordu, 
Covid ile otellere gitme konusunda çe-
kincemiz vesile ile yaz başında araç üstü 
çadırımızı aldık. Zaten gündüz tentemi-
zi açıp yemeğimizi yapıp çadır hayatına 
benzer etkinliklerimiz olduğu için çok da 
yabancılamadık. Gece yıldızların altında 
uyumayı, sabah erken doğanın içinde 
uyanmayı da çok sevdik. Yerden yüksek 
oluşu da güven veriyor. Şimdi her fırsatta 
kamp yapmaya gider olduk. Otellerden 
vazgeçtik demek değil bu ama yeni bir 
perspektif daha eklemiş olduk gezgin ha-
yatımıza.

Türkiye’de ve Yurt dışında 
sizi en çok etkileyen yerler, 
kesin gidilmesi gerek 
dedikleriniz nereleri?
Ülkemiz hem doğa hem kültür mirası 
olarak çok zengin. Biz Ege ve Akdeniz’i 
yaz mevsimi dışında çok sevenlerdeniz. 
Herkese bir denemelerini tavsiye ederiz 
diğer mevsimlerde buralarda tatili. Ama 
Türkiye’de favorimiz Van, Ağrı, Kars üç-
geni oldu. Hem tarih hem doğa büyüle-
yici buralarda. Niye daha önce gitmedik 
dedik ve en kısa zamanda yeniden gi-
deceğiz. Türkiye’nin Doğu’sunu bir ayrı 
sevdik. Herkese klasik rotalarından çıkıp 
o tarafları da görmelerini tavsiye ediyo-
ruz. Gezilecek yerleri instagram sayfa-
mızdaki postlardan görebilirler.

Avrupa’da ise Alpler bölgesini genel ola-
rak çok seviyoruz. İtalya, Almanya, Avus-
turya, Slovenya hepsinin Alpler bölgesi 
çok güzel. Bizim için yaşanacak ve çok 

huzur bulduğumuz ülke 
ise Slovenya. Hem 
doğası hem genel ya-
şantı her şeyiyle çok 
sevdiğimiz ve her 
yerini gezdiğimiz 
bir ülke.

Ayrıca komşu ülke-
miz Yunanistan’da 
hep yaz tatiline kıyıla-
ra gidiliyor ama Epirus 
bölgesi özellikle de Papigo 
ve çevresi çok güzel. Biraz alışıl-
mışın dışına çıkmak için harika bir seçe-
nek. Yine komşumuz sayılacak Romanya 
Ortaçağ’dan kalma ve korunmuş bölge-
leriyle ve doğasıyla gezmek için hem ya-
kın hem de enfes bir ülke. Bu ikisinde de 
yemek içmek de diğer Avrupa ülkelerine 
göre oldukça uygun ve çok lezzetli. Biz 
arabamızla fırsat buldukça sınırı geçip 
bu ülkelerde de geziyoruz.

Hayalimiz ise arabamızla çıkıp İzlan-
da’ya kadar geze geze gitmek. Bunun 
için uzun zaman gerektiği için emekliliği 
bekliyoruz. İlk fırsatta vuracağız kendi-
mizi yollara.

Sizinle aynı 
hayali 
paylaşan 

BİLGİ’lilere 
en büyük 

öneriniz 
ne olur?

Önce küçük başlayın de-
riz. Çevrenizdeki yerleri bulun 

oralara günübirlik bir gecelik geziler ya-
pın, sonra hep biraz daha büyüterek iler-
leyin. Deneyim kazanmak daha uzun ge-
ziler için çok yardımcı oluyor. Herkesin 
ritmi farklı örneğin. Günde kaç km sizin 
için uygun, nasıl bir temponuz var bunu 
keşfedin. Gezme tutkusu olan için her 
zaman bir yol vardır. İğneada’da atılacak 
bir kamp da şahanedir, İtalya Alp’lerine 
bir gezi de. Yeter ki harekete geçin ve er-
telemeyin. Ve sorularınız olursa bize her 
zaman “travelbutwhere”” instagram he-
sabı üzerinden yazabilirsiniz :)
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Weber, Marx ve Engels’in 
devlet sosyolojisi üzerine 
yaptıkları çalışmaları 
“sınırlı sayıda ve çoğu 
genel nitelikte olmayan, 
belli bir konuya değinen 
ve muhtemel politikaları 
ele alan yazılar” 
olarak nitelendiren 
Gainfranco Poggi, bu 
kitabında devlet üzerine 
sosyolojik bir kuram 
oluşturmayı amaçlıyor 
ve devlet gücünün hangi 
amaçlar doğrultusunda 
kullanılabildiğini açıklığa 
kavuşturacak radikal 
bir eleştiri getiriyor.

Gerçekte, diplomasi başlı başına 
bir politika değil politikayı 
uygulayan bir araç ya da araçlar 
bütünüdür ve dış politika ile 
birbirini tamamlar; başka 
bir tanımla politika stratejiyi 
saptarken, diplomasi de 
taktikleri yürütür. Türkiye’de 
diplomasiyi ilk kez tarihi, teorisi 
ve uygulaması ile birlikte ele alan 
bu kitapta, ikili ve çok taraflı 
diplomasi türleri, müzakereler, 
antlaşmalarla birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti diplomasisi ve 
kurum olarak Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı inceleniyor. 

MODERN DEVLETİN GELİŞİMİ
Sosyolojik Bir Yaklaşım

DİPLOMASİ
Tarihi, Teorisi, 
Kurumları ve 
Uygulaması

YA
YIN

EV
İN

DE
N
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TÜRKÇE ÇOCUK 
GAZETELERİNDE 
OSMANLI KİMLİĞİ 
(1869-1908) 

Bir bölgenin kültürel mirasını korumanın belkemiğini kayıtlar ve 
belgeler oluşturur. İşte bu anlayışla Minna Silver, Gabriele Fangi ve 

Ahmet Denker de 
modern teknoloji 
ve görüntüleme 
yöntemleriyle 
Palmira kentine 
havadan ve 
uzaydan ne şekilde 
yaklaşabileceğimizi 
saptadı. Yasemin 
Alptekin’in 
çevirisiyle Türkçeye 
kazandırılan bu 
kitap, Suriye’nin orta 
yerinde, etrafı çöl 
kumlarıyla çevrili 
yeşil bir vahada 
yer alan antik 
Palmira kentinin 
kültür mirasını 
anlamaya yardımcı 
olacak ve hatıraları 
koruyacak görseller 
sunmaktadır.

ÇÖLÜN GELİNİ PALMİRA
Görüntüleri, Kalıntıları ve Kültürel Hatırasıyla

Ayfer Kaya-Stump’un Alevi 
kaynaklarını, tarihini ve 
tarih yazımını belgeler 
ışığında yeniden ele aldığı 
bu çalışma, Anadolu dinsel 
kültürüne ilişkin yaygın 
kanıların pek çoğunu 
kökünden sarsıyor. Eserde 
yer alan makalelerin biri 
hariç tümü, 1990’lı yıllarda 
yaşanan Alevi kültürel 
canlanışını takiben gün 
yüzüne çıkmaya başlayan, 
Alevi dede ailelerinin özel 
arşivlerindeki belge ve 
yazmalara dayanmaktadır.

Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık
Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve 
Tarihyazımını Yeniden Düşünmek

Bu dönemde yayınlanan 19 gazetenin ve 
ilgili ders kitaplarının genel yapısının 
yanı sıra ahlak, ilim, dil, tarih ve coğrafya 
konularının çocuklara aktarımını özel 
olarak ele alan yazar, Osmanlı kimliğinin 
inşasındaki araçları da gözler önüne 
seriyor. Bkaynaklara dayanan kapsamlı 
bir incelemenin yanı sıra geç dönem 
Osmanlı Devleti’ndeki siyasal tartışma ve 
dönüşümü de inceliyor, bu kritik dönemi 
olağanca zenginliğiyle ortaya koyuyor.



Associate
We are actively seeking 
Associates who are specialized 
in financial advisory, corporate 
finance, transaction advisory, 
investment banking and business 
development; for our client 
which is a boutique financial 
advisory firm actively engaged 
in providing Corporate Finance 
Advisory (mainly debt&capital and 
M&A) and Asset Management 
services since June 2018.

Location: İstanbul

Qualifications
• 3 to 5 years of experience in 

financial advisory, corporate 
finance, transaction advisory, 
investment banking, 
business development,

•  Strong analytical/financial 
modelling skills,

•  Multi-tasking skills, ability to 
manage multiple projects 
at the same time, 

•  Strong communication, 
•  Advanced level of English,
•  Proficiency in MS Office,
•  Advanced presentation skills. 

Responsibilities
•  Analyzing financial and 

operational data of companies 
in various industries, 

•  Building up the financial 
models, projections, conducting 
valuation analysis,

•  Preparing presentations 
(ie. Teaser, Information 
Memorandum etc.),

•  Assisting senior team members 
in all aspects of deal execution 
as well as process management.

Applications can be completed via 
eren@prosisdanismanlik.com 
All applications will be 
evaluated within the frame 
of rules of confidentiality.

Front-End 
Developer 
Position Level: Full-Time , 
2+ Years of Experience 

We are looking for a JavaScript 
developer who is proficient with 
React.js. Your primary focus 
will be on developing complex 
user interface components and 
implementing them following well-
known React.js workflows. You will 
ensure that these components 
and the overall applications are 
robust and easy to maintain. You 
will coordinate with the rest of the 
team working on different layers 
of the infrastructure. 

Location: Cyberpark, 
Bilkent, Ankara

Responsibilities and Skills
•  BS Degree in Computer 

Science/Engineering or related 
technical field or equivalent 
practical experience

•  Developing new user-facing 
features using React.js

•  Building reusable 
components and front-end 
libraries for future use

•  Translating designs 
and wireframes into 
high quality code

•  Optimizing and revising 
existing components for 
maximum performance across 
a vast array of web-capable 
devices and browsers

•  Experience in building 
web applications

•  Deep knowledge of 
ReactJS and Redux

•  Proficiency in JavaScript 
with ES6, HTML5, CSS3

•  Familiarity with D3, Cytoscape 
and Antd libraries is a plus

•  Experience with Javascript 

test frameworks (e.g., Jest.js)
•  Familiarity with RESTful APIs
•  Experience with common front-

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

•  Proficient understanding of 
JIRA, BitBucket and other 
related Atlassian tools

•  Familiarity with code 
versioning tool Git

Benefits
• The firm offers highly 
competitive salary packages, 
which are highly flexible based 
on merit and performance, 
including full medical 
coverage after 6 months.

• The firms has  flexible 
working hours (although 
you may need to attend to 
morning Scrum meetings)

• The firm highly encourages 
applicants to pursue MS and 
PhD degrees, and help them 
to accomplish these goals

• You will enrich yourself in the 
most state of the art deep 
learning tools and technologies.

• You will directly work with highly 
experienced researchers with 
extensive experience in big data 
technologies and deep learning.

Applications can be completed via 
eren@prosisdanismanlik.com 
All applications will be 
evaluated within the frame 
of rules of confidentiality.

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

-  İŞ İLANLARI -
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Kıdemli Full 
Stack Yazılım 
Geliştirme 
Uzmanı
Danışmanlığını yapmakta 
olduğumuz, 15 senedir 
sigorta sektörüne özel yazılım 
çözümleri alanında faaliyet 
göstermekte olan müşterimiz 
için Full Stack Yazılım Geliştirme 
Uzmanı arayışı içindeyiz.

Location: İstanbul, Kartal

Aranan Nitelikler
•  Üniversitelerin Mühendislik 

bölümlerinden (Tercihen 
Bilgisayar  Mühendisliği) veya 
ilişkili bölümlerinden mezun,

•  Yazılım projelerinde Microsoft 
tabanlı web teknolojileri 
kullanarak aktif olarak en az üç 
sene geliştirme yapmış olan,

•  C#,.net, Microsoft SQL veri 
tabanı teknolojilerine hakim 
ve bu teknolojileri aktif olarak 
projelerinde kullanmış olan,

•  Tercihen Devexpress 
konusunda deneyimli,

•  Firma standartları 
doğrultusunda dokümantasyon 
yapabilecek,

•  İyi düzeyde ingilizce 
bilgisine sahip,

•  Erkek adaylar için askerlik 
ile ilişiği olmayan,

Takım arkadaşları aramaktayız.

İş Tanımı
• Sigorta sektörüne yönelik yazılım 
çözümleri projelerinde aktif olarak 
yer almak, 
• Yazılım dokümantasyon 
süreçlerinde görev almak, 
• İş analizi süreçlerinde görev 
almak. 
 
Başvurular eren@
prosisdanismanlik.com 
adresine yapılabilir. Bütün 
başvurular gizlilik kuralları 
çerçevesinde değerlendirilecektir. 

IT Specialist
Position Level: Full-Time, 
3+ Years of Experience 
After B.Sc. Degree 

We are looking for a candidate 
to serve as our client’s in-house 
IT Specialist, to keep IT systems 
up-and-running, and to support 
the development team in a long-
term position as described below.
Lokasyon: Cyberpark, 
Bilkent Ankara
Job Description 
We are looking for a candidate 
to serve as our client’s in-house 
IT Specialist, to keep IT systems 
up-and-running, and to support 
the development team in a long-
term position as described below.

Skills & Requirements
•  Bachelor’s degree in 

IT related field
•  3+ years professional 

IT experience
•  Provide support to 

local area networks by 
installing, maintaining, and 
troubleshooting LAN

• hardware and software 
that includes file servers, 
routers, switches, and other 
telecommunications equipment.

•  Linux administration
•  Strong trouble-shooting skills
•  Must have a foundation of 

networking knowledge of 
modems and routers

•  Experience with networking 
concepts such as DNS, 
DHCP, SSL and TCP/IP

•  Remain abreast of rapidly 
changing hardware and 
software technology

•  Experience with Atlassian 
Tools required

•  Experience with Docker/
Kubernetes is a plus

•  Experience with AWS/
GCP is a plus

•  Experience with Configuration 

Management Processes is a plus
•  Other duties may be added 

and/or assigned as needed

Benefits

• The firm offers highly 
competitive salary packages, 
which are highly flexible based on 
merit and performance, including 
full medical coverage after 6 
months.

• The firm highly encourages 
applicants to pursue MS and 
PhD degrees, and help them 
to accomplish these goals in 
Bilkent University or METU.
• The team members are experts 
and have solid experience on 
big data, machine and deep 
learning architectures.
• You will work with the 
academicians expert in 
this field. The firm provides 
lectures, hence you will improve 
yourself considerably.
• The firm has highly flexible 
working hours (although you 
may need to attend to the 
morning Scrum meetings or 
fix urgent IT problems).

Applications can be completed via 
eren@prosisdanismanlik.com 
All applications will be 
evaluated within the frame 
of rules of confidentiality.

-  İŞ İLANLARI -
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HIGHLIFE



Koronavirüs nedeniyle maske 
zorunlu olunca yıllardır ağız 
kokusu sorunu olan insanlar 
ağızlarının koktuğunu fark 

ettiler. Diş Hekimi Arzu Yalnız 
Zogun, “Ağız kokusu çok ciddi 

bir sorun. Ağzı kokan bir 
insanın yakınında duran herkes 

kokuyu fark edebilir. Ancak 
karşı tarafı kırmamak adına 
böyle şeyler söylenmediği için 

ağzı kokan insanlar bunun 
farkına varamıyor. Kişi ağzının 

koktuğunu anlamaz. Ancak 
maske takıldığında ağızdan 

gelen koku burun tarafından 
daha net anlaşılabiliyor. O 

koku hep vardı ama maskeyle 
daha net anlamış oldular. Son 

dönemde bu yönde birçok 
hastayla karşılaşıyoruz” diyor.

Maskeler ağız 
kokusunun önemini 

ortaya çıkardı
DIŞ FIRÇALAMAK YETMIYORSA?
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ÇÖZÜMÜ NE?
Eğer mide, boğazla ya da farklı bir has-
talıkla alakalı bir sorun değilse ağız 
kokusunu ortadan kaldırmak için ağız 
temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Zo-
gun’un uyarıları şöyle: “Günde mutlaka 
en az 2 kere diş fırçalamak şart. Bazen 
fırçalama da yeterli olmuyor. Bu du-
rumda arayüz fırçası ve diş ipi, diş duşu 
uygulamaları da yapılmalı. Böylelik-
le dişlerin arasında biriken bakteriler 
temizlenir. Bunun dışında tükürüğün 
kalitesini artırmak için bol su içilmeli.” 
 
6 AYDA BİR KONTROL
Zogun, tüm bunların yapılmasına rağ-
men sorun devam ediyorsa bir uzma-
na başvurulması gerektiğini belirterek 
“Hiçbir sorun olmasa bile 6 ayda bir 
diş kontrolü yapılmalı” tavsiyesinde 
bulundu.

AĞIZ KOKUSU 
NEDEN OLUR?
Ağız kokusunun birçok farklı 
nedeni olduğunu aktaran Zo-
gun, “Gerçekten dişlerden mi, 
boğazdan mı yoksa mideden mi 
geldiği tespit edilmeli. Çürük 
dişler, kötü, eski köprüler, dol-
gular, bunların altında oluşan 
gizli çürükler en önemli neden-
ler. Ayrıca 20 yaş dişleri en ar-
kada bulunur. Bunun etrafına 
yemek artıkları girer ve temizle-
mesi çok zordur. Bunlar da koku 
yapar. Bir diğer neden olarak 
da yetersiz diş fırçalama, az su 
içme gösterilebilir” dedi.
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Hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide yanması en 
yaygın sağlık sorunlarından. Tümünün ortak 
sebebi de yanlış beslenme, yanlış besinler, 
yeteri kadar çiğnememek gibi hatalar. 
Tabii ki gerginliğin, yorgunluğun, kahvenin, 
sigaranın, alkolün, kızartmaların da bunda 
epey bir payı var. Mideyi rahatlatan, 
yatıştıran bitkilere bir göz atalım:

Aktara gidiyoruz. 
Midenizi 
rahatlatacak 
tarifler…

Papatya çayı
Papatya çayı, anti-enflamatuar özelliği sayesinde 
mide ağrısını azaltır. Kasların gevşemesine 
yardımcı olarak krampları engeller.

Limon suyu, karbonat 
ve su karışımı
Limon suyu biraz karbonat ile suya atıldığında 
sindirimi hafiflettiği ve kişilere iyi geldiği söylenir. 
Hazımsızlık ve gaz problemlerini gidermektedir.

Civanperçemi
Midedeki asidi alan civanperçemi mide ağrısına 
iyi gelir. İçerdiği polifenollar ve laktonlar 
sayesinde sindirim sistemine etki eder ve asit 
salgılanmasını azaltır. Mideyi rahatlatır.

Meyan Kökü
Mide iltihabını önler, diğer bitkisel 
yöntemlerde olduğu gibi mideyi rahatlatır.
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Zencefil
Anti-inflamatuvar etkisi ile vücuttaki yangıyı 
olumlu etkilemenin yanı sıra spazm çözücü özelliği 
ile krampları yatıştırır. Aynı zamanda hazımsızlık 
giderci de olduğu için doğal bir çözümdür. Mide 
kaslarının gevşemesine yardımcı olurken 
yiyeceklerin daha hızlı sindirilmesini de sağlar.

Nane
Nane hem ağız kokusu hem de mideye iyi gelen bir 
bitkidir. Ağrı giderici olarak bilinir. Geleneksel bir tedavi 
yöntemi olarak da kabul edilir. Nane yaprakları gaz ve 
ishali de tedavi eder. Her açıdan sağlıklı bir bitkidir.

Karanfil
Karanfil hem ağız kokusunu hem de midedeki gazın 
azaltılmasında kişilere yardımcı olur. Sindirim salgılarını 
yumuşatır ve besinlerin kolay sindirilmesini sağlar. 
Bulantı ve kusmayı da azaltmada etkili bir yöntemdir.

Rezene
Rezene ile hazırlanan bitki çayı gaz, şişkinlik, 
krampları azaltıcı özelliği ile mideyi rahatlatır.
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Yeni dönemin başlaması ile birlikte ders saatlerini verimli geçirmek, derslerde 
başarı ve uyku ilişkisi tekrar gündeme geldi. Kaliteli bir uykunun özellikle 
çocuk sağlığında ve öğrenmede önemli bir yeri var. İyi uyumanın öğrenme 

gücünü arttırdığını vurgulayan Prof. Dr. Derya Uludüz, uyku esnasında zaman 
beynin sinir hücreleri arasındaki iletişimi daha çok arttırdığını belirtiyor.

Ders saatlerini verimli       
geçirmek için kaliteli uyku  
şart! Peki bu kaliteli   
 uyku nasıl olacak?
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Prof. Dr. Mehmet Murat Sümer, 
erişkin bir insanın günde 
ortalama 7-8 saat uyuduğunu 
ve ömrünün üçte birini uykuda 
geçirdiğini belirtti. Uykuya 
gereken önemin verilmediğini 
vurgulayan Prof. Dr. Sümer, 
uykunun gün içi aktiviteler 
ve harcanan enerji nedeniyle 
vücudun yorulması, geceleri 
de ışık, gürültü gibi dış 
uyaranların ortadan kalkması 
sonucunda başlayan ve 
sadece vücudu dinlendirmeye 
yönelik pasif bir süreç olarak 
düşünüldüğünü kaydetti.  

Uykunun vücudu dinlendirme ve erte-
si güne hazırlama işlevlerinin dışında 
birçok farklı fonksiyonunun olduğu-
nu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Murat 
Sümer, “Bunlardan bazıları; enerji ta-
sarrufu, büyüme, hücrelerin yenilen-
mesi, organizmanın onarımı, hafıza, 
türe has özelliklerin öğrenilmesini 
sağlayan genetik hafızanın program-
lanması, yeni bilgilerin öğrenilmesi 
ve kalıcı hale getirilmesi olarak sıra-

lanabilir. Yeterli uyku süresi kişiden 
kişiye değişmekle birlikte genetik 
bir özellik olarak belirlenmektedir. 
İdeal uyku süresi ortalama 7-8 saat 
olarak bilinse de erişkinlerde bu 
süre 4-11 saat arasında değişmek-
tedir. Ancak uyku süresinden öte 
kalitesi daha önemlidir. Kişinin sa-
bah kalktığında kendini dinlenmiş ve 
dinç hissettiği, gün boyunca da dikkat 
eksikliği ve yorgunluk hissetmeden, 
işlevlerini aksatmaksızın yerine geti-
rebildiği uyku süresi yeterlidir” diye 
konuştu.

Kaliteli bir uyku için bu 
önerilerde bulunan Prof. Dr. 
Sümer, şu bilgileri verdi:
“Her gün aynı saatte yatmaya ve ertesi 
gün aynı saatte uyanmaya çalışın. 
Gündüz vakti olabildiğince aydınlık 
ortamlarda bulunun. Mümkünse 
sabah çalışmaya başlamadan önce 
biraz yürüyüş yapın ya da işe 
yürüyerek gidin. Günlük yürüyüş 
süresi ortalama 45 dakikadan kısa 
olmasın. Aldığınız kahve, çay ve asitli 
içeceklerle aldığınız kafein miktarını 

kısıtlayın. Günde iki fincandan 
fazla çay ya da kahve içmeyin. 
Uykuya dalmakta veya sürdürmekte 
sorununuz varsa kafeini tamamen 
hayatınızdan çıkarın.
Uykunuz gelirse gündüz vakti kısa 
süreli uyuyabilirsiniz ama gece uy-
kusuzluk çekiyorsanız gündüz uy-
kularından vazgeçin. Varsa yatak 
odanızdan televizyonu çıkarın. Ya-
tak odanızın ısı, ışık ve gürültü açı-
sından sizi rahat ettirecek şartlarda 
olmasına dikkat edin.
Uyumadan 1 saat önce günlük akti-
viteyi bitirin. 15 dakika boyunca o 
gün yaşadığınız sıkıntıları, başarı-
ları ve mutlulukları bir kâğıda yazın 
sonra 45 dakika boyunca gevşemeye 
çalışın. Hafif şeyler okumak, klasik 
müzik dinlemek, ılık köpüklü bir ban-
yo yapmak, 1 bardak ılık ballı süt iç-
mek gibi uyarıcı olmayan şeyler yapın. 
Yatağa girdikten sonra yaklaşık 15 
dakikalık sürede uykuya dalamadıy-
sanız kalkın ve başka bir odaya gidin. 
Uykunuz gelinceye kadar gevşemeye 
çalışın, uykunuz gelince tekrar yatağa 
dönün.”
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Ekolojik yaşam rehberi?
Yeni İnsan Yayınevi, Koronavirüs salgını sırasında yaşamlarını dönüştürmeyi, yeni sürdürülebilir 
ve ekolojik alışkanlıklar kazanmayı isteyen okuyucuları için Ekolojik Yaşam Rehberi’ni ücretsiz 
erişime açtı.

Selen Özarslan Aktar’ın kaleme aldığı 
kitap, evden başlayan yaşam alışkan-
l ık larımızı ele alıyor ve yeniden 
yapılandırıyor. Rehber; bedenimize, 
çocuklarımıza ve evcil dostlarımıza zarar 
veren tüketim alışkanlıklarımızın yer-
ine koyabileceğimiz sağlıklı bir yaşamın 
rotasını çiziyor.

İçtiğimiz sudan, yediğimiz yemeğe 
hatta elbiselerimizden kullandığımız 
araç gereçlere kadar yaşamımıza giren 
kimyasallar sağlığımızı ve yaşadığımız 
dünyayı tehlikeye atarken, rehber kendi 

yaşamlarımızda kullanabileceğimiz 
çözüm önerilerini barındırıyor.

‘Salgın, bu yöntemlere ihtiyacımızı tekrar 
gösterdi’

Koronavirüs salgınının bu yöntemlere 
ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez 
daha hatırlattığını belirten Yeni İnsan 
Yayınevi, kitabın çevrimiçi olarak erişime 
açılmasına ilişkin yaptığı duyuruda şun-
ları söyledi:

Ekolojik Yaşam Rehberi kitabımızı, ilk 
olarak 2011 yılında kimyasallardan uzak, 

sürdürülebilir yaşam sürmek isteyenlere 
bir kılavuz olsun diye basmıştık.

Yaşadığımız Korona salgını bu yöntem-
lere hepimizin ne kadar da ihtiyacı old-
uğunu bir kez daha görüyoruz. 

Ekolojik Yaşam Rehberi’ni, Covid-
19 sonrası daha yeşil, sürdürülebilir 
dünya dileği ile siz okuyucularımızın 
ücretsiz erişimine açıyoruz.

K i t a b a  ç e v r i m i ç i  o l a r a k  
yeniinsanyayinevi.com adresinden 
erişilebilir.
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2007 Angoulême Uluslararası 
Çizgi Roman Festivali’nde En İyi Albüm Ödülü



Ders çalışma sırasında konsantre olamamak ve dikkati yeterince toplayamamak çok 
sayıda öğrencinin en önemli sorunu. Şüphesiz konsantrasyonu artırmak için önerilen 

çeşitli teknikler var. Ancak Virginia Politeknik Üniversitesi ve Eyalet Üniversitesi 
öğretim üyeleri bu konu için, öğrencilerin öncelikle iki önemli konuyu tekrar gözden 

geçirmelerini öneriyorlar. Bu temel tavsiyeler sizin için aşağıda sıralanmıştır;

KENDINIZE SADECE DERS 
ÇALIŞMAK IÇIN UYGUN BIR 
ORTAM OLUŞTURUN!

• Kendiniz için ders çalışabilece-
ğiniz bir yer (veya yerler) bulun. 
Bu yer örneğin kampüsteki veya okul-
daki bir kütüphane, boş bir sınıf, öğrenci 
merkezinde sessiz bir köşe, veya evinizde 
kendi yatak odanız vb. bir yer olabilir.

• Kendiniz için sadece çalışma 
amaçlı kullanacağınız özel bir yer 
hazırlayın. Bu özel yerde olduğunuzda, 
içinizde çalışma isteğinizi harekete geçi-

recek bir alışkanlık oluşturmalısınız. 
Dolayısıyla bu özel yeri arkadaşları-
nızla sohbet etmek, müzik dinlemek, 
mektup yazmak veya boş hayaller 
kurmak için kullanmayın.

• Ders çalışmak için seçtiğiniz 
yerin aşağıda belirtilen özel-
likleri size sunduğundan emin 
olun;
Aydınlık olmalı,
Havalandırması bulunmalı, Rahat bir 
sandalye olmalı (ama çok da rahat ol-
mamalı), Ders çalışma materyalleri 
için yeterince geniş bir masa mevcut 

olmalı.

• Ders çalışmak için seçtiğiniz 
yerde aşağıda belirtilen özel-
likler kesinlikle olmamalı;
İştirak etmek istediğiniz bir başka fa-
aliyet görüş alanınız içinde olmamalı,
Yakında telefon bulunmamalı,
Yakınınızda duyabileceğiniz yüksek 
sesli bir yayın olmamalı, Televizyon 
olmamalı, Yanınızda çok konuşan 
veya konuşmayı seven bir arkadaşı-
nız bulunmamalı, Yakında içi hari-
ka yiyecek alternatif leriyle dolu bir 
buzdolabı bulunmamalı.

Konsantre 
olamıyorum! 
Konsantrasyon 
için ev ortamı nasıl 
hazırlanmalı?
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HASTALIKLAR 
ZIHINDE MI 
BAŞLIYOR?

Romatizmanın ‘Sevilmediğini hissetmek, 
eleştirilmek ve kırgınlık’ nedeniyle 
oluşabildiğini ya da astımın ‘Nefes 
almaya hak duymamak, boğulmuşluk 
duygusu, bastırılmış gözyaşı’ nedeni-
yle ortaya çıkabildiğini biliyor muy-
dunuz? Hatta; örneğin nedeni ‘Korku, 
hayata güvenmemek ve çocuklukta 
takılıp kalmak’ olan astım nöbetin-
den kurtulmak için, ‘Büyümekten 

korkmuyorum. Hayatıma ve kendime 
güven duyuyorum’ düşünce şeklinin 
hakim kılınması gerekir desek?
Louise Hay tarafından kaleme alınan 
Düşünce Gücüyle Tedavi ve Tüm Hast-
alıkların Zihinel Nedenler kitabında 
oldukça şaşırtıcı detaylar karşımıza 
çıkıyor.
Hay, fiziksel rahatsızlıkların sebepleri 
şöyle sıralıyor:

Alerjiler:
Kime karşı alerjiniz var. Kendi gücünü 
yâdsıma, (eğer ki biriyle anlaşama-
dığınızı düşünüyorsanız ve bunu ciddi 
bir sorun haline getirmişseniz, vücut 
kendini devreye sokar ve bu işin ne 
kadar ciddi olduğunu size gösterir)

İştahsızlık:
Kendi hayatından vazgeçme. Aşırı ko-
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rku, kendinden nefret etme, kendini 
reddetme. (eğer ki hayata karşı büyük 
korkularınız varsa, bir de kendinizden 
hoşnut değilseniz iştahınızın kesilm-
esi hiç de olasılık dışı bir olay olmay-
acaktır)

Aşırı Kilo:
Hayattan korkma. İncinme, aşağılan-
ma, eleştiri veya cinsellikten korunma 

ihtiyacı duyma, duygulardan kaçmak 
güvensizlik. Doyum arama.

Ateş:
Yakıcı öfke. (eğer ki öfkeyi hep uç nok-
talarda yaşayanlardansanız, bol bol 
hasta olmanız ve ateşlenmeniz gayet 
normaldir)

Baş Ağrısı:
Kendini eleştirme, korku. Kendini 
muteber görmeme.

Baş Dönmesi:
Kararsız, dağınık düşünme. Dikkatle 
bakıp görmeyi reddetme.

Arpacık:
Yaşama öfkeli gözlerle bakma. Biris-
ine kızgınlık duyma. (eğer sabit birine 
sürekli öfkeleniyorsanız, gözleriniz 
onun güzel yönlerini asla görmeyece-
ktir. Hangi gözünüzde arpacık çıktığı 
önemlidir. Sağ ise; erkek enerji, sol 
ise; dişi enerjidir.)

Bayılma:
Başa çıkamayıp bırakma. Geçici olar-
ak bilincini yitirmek.

Unutkanlık:
Korku, hayattan kaçış. Kendine sahip 
çıkamama.

Beyaz Saç:
Gerilim. Baskı altında olduğuna, fazla 
zorlandığına inanma.

Bademcik İltihabı:
Korku, bastırılmış duygular. Boğul-
muş yaratıcılık, yapmak istediği şeyi 
yapamama.

Boğaz Ağrısı:
Kendini, kendi cümleleriyle ifade 
edememek. Yaratıcılığın kısıtlan-
ması. (lütfen takip edin, ne zaman 
ki bir şeye kızıp söyleyemezseniz, 
kendi düşüncelerinizi kelimelere 
dökemezseniz ardından boğazınızın 
ağrıması gayet normaldir. Kronik 
boğaz ağrıları olan insanlar kendiler-
ini ifade edemeyen ve hep içine atan 

insanlardır)

Boyun ağrısı:
Hayata bakış açısından esnek ola-
mamak. İnatçılık. (Eğer hayata esnek 
bakamayanlardan, hep tek yönden 
bakanlardansanız boynunuzun 
ağrıması, tutulması gayet normaldir)

Bronşit:
Huzursuz bir aile ortamı. Tartışmalar 
ve bağrışma. Bazen sessiz sürtüşmel-
er.

Burun akıntısı:
İçsel ağlama, içsel feryat. Yardım is-
teme.

Burun Kanaması:
Tanınma, kabul edilme ihtiyacı 
hissetme. Sevgi isteme. Umursan-
madığını hissetme.

Burun Tıkanıklığı:
Kendi değerini kabullenememe.

Dişeti Kanaması:
hayatında verdiği kararlardan mem-
nun olmama.

Egzama:
Soluk kesici kin. Zihinsel patlamalar.

Gastrit:
Süregelen belirsizlik. Kötü beklentil-
er. Kaygılanma.

Hazımsızlık:
Korku, endişe, dehşet hissetme, sızl-
anma ve homurdanma.

İshal:
Korku, reddetme, kaçış

Kekemelik:
güvensizlik, kendini ifade eksikliği. 
Ağlamasına izin verilmemiş olmak. 
(çocukluğunda konuşmasına izin ver-
ilmemiş, hep susturulmuş bir insanın 
kekelemeden konuşmasını beklemek 
biraz zor.)

Sırt ağrısından 
alerjiye, diş eti 
kanamasından 

ülsere kadar 
hastalıkların 

hepsinin nedeni 
aslında psikolojik 

olabilir mi?
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Kesikler:
Kendi kurallarınıza uymadığınız için 
kendi kendinizi cezalandırma.

Kistler:
Eski acı veren bir filmi oynatıp dur-
ma,. Yaraları besleme.  (eğer ki sürek-
li geçmişte yaşayan bir insansanız, o 
geçmişinizin bağlı olduğu üzüntüyü 
temsil eden organınızda kist görüle-
bilir)

Kulak Çınlaması:
dinlemeyi reddetme. 
İç sesini işitmeme, inatçılık.

Kulak Ağrısı:
Öfke. İşitmemek istememe. Tartışan 
ana baba.

Kusmak:
Konuşamayacak kadar çok kızmış ol-

mak. Çekinmeden, açıkça söylemek-
ten korkmak. Otoriteye içerlemek.

Migren:
Kusursuz olma isteğiyle kendi üze-
rinde aşırı baskı yaratma. Çok faz-
la bastırılmış öfke. Hayatın akışına 
direnme. Cinsel korkular.

Mide Rahatsızlıkları:
Büyük korku, dehşet. Yeni den kork-
mak, Yeni yi özümseyememe.

Ülser:
Korku, yeterince iyi olmadığına in-
anmak. Birilerini hoşnut etmeye can 
atmak.

Öksürük:
Dünyaya bağırma arzusu. “beni din-
leyin, beni görün” haykırışı.

Sırt Ağrıları:
Hayattan maddi manevi destek tale-
bi.  Alt sırt: para konusunda korku, 
mali destek istemek. Orta sırt: suçlu-
luk duygusu. Üst sırt: duygusal olarak 
destek arayışı. Sevilmediğini hisset-
mek. Bu yüzden kendini sevmemek.

Yaralanmalar:
Kendine kızma. Öfkeyle için için 
yanma. ( genelde öfkeli olduğumuz 
zamanlarda bedenimizi bir şekilde 
yaralarız)

Yatağı Islatmak:
Ana-babadan (özellikle babadan) ko-
rkmak. Fiziksel olarak ya da ruhsal 
olarak korku. 
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Son yıllarda popüler sağlık alanlarında sıkça 
duyguğumuz yüz yogasını biraz yakından tanıyalım. 

YÜZ YOGASI YAPMAYA 
NE DERSIN?

Nedir Yüz Yogası?
Günlük hayatta, yüz bölgesinde bu-
lunan tüm kaslar etkin olarak kulla-
nılmamaktadır. Yüzümüzde bulunan 
kasların da vücudumuzdaki diğer kas-
lar gibi harekete ve egzersize ihtiyacı 
vardır. Çünkü yaş aldıkça hareketsiz 
kalan kaslar gevşer ve sıkılığını kay-
beder. Bu da yüzde sarkmalara neden 
olur. Düzenli spor yaparak vücut kas-
larının formlarının sağlanması gibi yüz 
kaslarını çalıştırarak da yüz formunun 
sabitlenmesi sağlanabilir. İşte bu nok-
tada yüzümüzdeki sarkmaları bıçak 
altına yatmadan yada kozmetik ürün 
kullanmadan geciktirmek isteyenlerin 
tercihi yüz yogasından yana oluyor. 
Farklı versiyonları olmakla birlikte ba-

sit ve vakit almayacak birkaç uygulama-
ya göz atalım:

Yüz yogası yaparken vücudun dik olması 
önemli. Başlamadan birkaç kez burundn 
nefes alıp ağızdan vererek tüm kaslar ra-
hatlatılabilir.
Dudaklar: Dudaklarınızın arasına bir 
kalem alarak ileri geri yuvarlayın. Bu 
basit egzersizi her gün yaklaşık 15 kere 
tekrarlamanız yeterli. Yanınızda kalem 
yoksa diliniz ile de dudak çevresini çalış-
tırabilirsiniz. Dilinizle dudak yanlarına 
içeriden saki dilinizi dışarıya çıkarmaya 
çalışıyormuş gibi baskı uygulayın. Bu uy-
gulamayı iki yana, alta ve üste de olacak 
şekilde tekrarlayın. Daha sonra dilinizi 
dudaklarınızın etrafından bir daire çi-

zecek şekilde dışarıya doğru gezdirin. 
Bu hareketi 5 kez tekararlamanız yeterli 
olacaktır.
Yanaklar: Ağzınızla derin br hava alın. 
Ağzınıza havayı yanaklarınız arasında 
ağzınızı suyla çalkalıyormuşsunuz gibi 
bir yandan diğer yana geçirin.
Göz Çevresi: İşaret parmaklarımızı 
kaşlarımızın bittiği yere baş parmakları-
mızı da göz altımızdaki elmacık kemikle-
rimizin üzerine getiriyoruz (işaret ve baş 
parmaklarımızda göz kenarlarımızda bir 
C harfi oluşturuyoruz). İşaret parmak-
larımızı yukarıya, baş parmaklarımızı 
aşağıya doğru çekiyoruz. Bu halde 3 
kez derin nefes alıp sonunda parmak-
larımızı geriye doğru çekerek bırakıyo-
ruz.
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Parfümde nota denildiği zaman kastedilen şey parfüm kokusunun açılma 
kademeleridir. Parfümün kullanıldığı andan itibaren, farklı zamanlarda 

farklı kokuların açığa çıkmasının sebebi bu notalardır. Yani nota, 
esansların uçuculuklarına göre sınıflandırılmalarını ifade ediyor.

Parfüm notaları ne diyor? 
Seçim yaparken neye 

dikkat etmeli?

Parfümde bu şekilde bir ayrıma 
gidilmesinin en başta gelen sebebi 
parfümün içinde bulunan kokuların 
farklı maddelere ait olması 
dolayısıyla bunların ağırlıklarının, 
yoğunluklarının ve uçuculuklarının da 
birbirlerinden farklı olmasıdır. 
Parfümde üç temel nota kabul ediliyor. 
Bunlar üst, orta ve alt notalar. İstenilen 
kokunun açıklamasında bu notalarda 
farklı esansların bileşimlerinin 
bulunduğunu görülür. İşte bu 
bileşenlerin yoğunluğu ve kalıcılığı ait 
olduğu notayı belirliyor.

Üst Nota:
Kimi zaman “açılış notaları” olarak da 
isimlendirilen üst notalar, parfümün 
sıkıldığı an duyulan ilk kokudur ve en 
uçucu esanslardan oluştuğu için etkisi 
ancak birkaç dakika sürer. Aslında 
etkisi en çabuk azalan katman olmasına 
rağmen, parfüme dair ilk izlenimi 
yaratarak sizi cezbeder ve orta notalara 
yumuşak bir geçiş yapmanız için zemin 
hazırlarlar. Bu nedenle parfüm alırken 
hemen ilk başta duyulan kokuya göre 
yorum yapmamak gerekir. Üst notalara 
“tepe noktası” da denmektedir. 

En çok kullanılan üst notalar ise; 
narenciye (limon, portakal kabuğu, 
bergamot), hafif meyveler (greyfurt, 
çilek, böğürtlen gibi yumuşak meyveler) 
ve bazı bitkilerden (misk adaçayı, 
lavanta) oluşur.

Orta Nota:
Parfümü vücudunuza uyguladığınız ilk 
20 dakika ile 1 saat arasında üst notalar 
uçup gider ve sizi “parfümün kalbi” 
olarak da adlandırılan orta notalardaki 
kokularla baş başa bırakırlar! Orta 
nota, keskin üst notalar yok olduğunda 
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ortaya çıkar ve etkisi birkaç saat 
sürer. Parfümün karakteri, onu farklı 
ve beğenilir kılan bölüm aslında bu 
katmanın içindedir. Orta notaya 
önemini belirtmek açısından “kalp 
notası” da denmekte olup, en belirgin 
halini kokunun cilde (tene) yerleşmesi 
ile belli eder. Eğer bir parfüm satın 
alacaksak biraz sabredip orta notadaki 
kokuların açığa çıkmasını beklemek 
daha doğru olacaktır. 
Genellikle çiçek ve meyve kokularının 
karışımı olup, kimi zaman tarçın 
veya hindistan cevizi gibi baharat 
esanslarıyla güçlendirilen bu notalarda 
alınan koku genellikle en hoş olan 
ve dikkat çekmenizi sağlayandır. En 
fazla yarım saat ile 45 dakika arasında 
vücudunuzda kalan bu kokular, bir 
bakıma parfümünüzün “tema’sını da 
yansıtır.
Sıkça kullanılan orta notalar, 
sardunya çiçeği, gül, limon otu, ylang-
ylang, lavanta, kişniş, hindistan 
cevizi, portakal çiçeği ve yasemin 

esanslarından oluşur.

Alt Nota:
Kokuya zenginlik ve derinlik katmakta 
ve genellikle parfüm uygulandıktan 
en az yarım saat sonra, orta nota 
kaybolmaya yakınken duyulmaya 
başlayan notadır. Alt notanın kokuları 
yoğunluk olarak daha baskındır. Bu 
kısım parfümün gerçek kişiliğinin, 
kalıcılığının ve başarısının ifadesidir. 
Alt notaların etkisi parfümün 

kalıcılığıyla orantılı olup, gün boyu 
sürebilir. Alt notaya “baz nota” veya 
“dip nota” da denilmektedir.
Yani alt notaların asıl görevi, parfümün 
etkisini uzun kılmaktır; ancak bu 
etkinin ne kadar süreceği, tamamen 
ürünün kalitesine ve ten ile olan 
uyumuna bağlıdır.
Alt notaların en popüler olanları, sedir 
ağacı, sandal ağacı, vanilya, amber 
(kehribar), paçuli (silhat), meşe yosunu 
ve misktir.
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Evde geçen İlkbahar ve Yaz ay-
larının ardından Sonbahar’a merha-
ba dedik. Vücut direncini güçlendir-
menin daha fazla önemli olduğu bir 
dönemdeyiz. Güneşten faydaland-
ığımız günlerin de azalmasıyla bir-
likte yerini bol vitamin takviyesine 
bırakıyor. Doğada sarının, yeşilin ve 
kırmızının tonlarıyla buluştuğumuz 
sonbahar besinlerde de bu renkleri 

hayatımızda bolca yer vermemiz 
gerektiğini işaret ediyor. 

Sonbahar Yeşili:
Yeşil yapraklı sebzelerin bolca 
önümüze çıkmaya başlayacağı bir 
mevsim sonbahar. Besin değeri olar-
ak yeşiller kalsiyum, magnezyum, 
potasyum, fosfor, çinko ve A, C, E, 
K vitaminlerinden zenginler. Bunun 

yanında lif, folik asit, klorofil gibi 
birçok mikro besin maddesi ve fay-
dalı bitkisel kimyasallarla da dolu. 
Kanı temizleyip yeni başlangıç yap-
mak isteyenler için içeride de ye-
nilenmenin en iyi yolu yeşil sebzeler. 
Bağışıklık sistemini güçlendirmekle 
birlikte mevsim geçişlerinden kay-
naklanan soğuk algınlığı riskini de 
azaltmak için birebir.

V I TA E     -   7 2   -     E K İ M - K A S I M - A R A L I K  2 0 2 0



Sonbahar Sarısı:
Sonbaharın bolca getirdiği meyveler 
de hastalıklara karşı vücut direncini 
artırmaya yardımcı. Elma, armut, 
narenciyeler listenin ilk sıralarında.
Bu dönemde tezgâhlarda yerini 
almış olan, kansere karşı etkili olan 
ve beta-karoten oranı yüksek olan 
balkabağını tüketerek de sağlığınıza 
katkıda bulunabilirsiniz.

Taze ıspanak, brokoli, pırasa, 
marul, roka, pazı ve lahananın tüm 
türevlerinin tam mevsimi. 
Sonbahar Kırmızısı:
Sonbahar ile birlikte gelen kronik 
yorgunluk hissini de azaltmanın 
yolu kırmızı besinlerde. Bağbozu-
muna denk gelen sonbaharda tam 
bir antioksidan deposu olan kırmızı 
üzüm karşılıyor bizi. Soğuklgınlığı 

ve gribe karşı iyi bir savaşçı olan 
kuşburnunda portakaldan daha 
fazla C vitamini olduğunu biliyor 
muydunuz? İster çay ister marmelat 
olarak tüketin, seçim sizin.
Sonbaharda vücudumuza konuk 
olan eklem ve kas ağrıları için ise 
nar B ve K vitaminleri, omega-3 yağ 
asitleri, demir, magnezyum, fosfor, 
potasyum ile doğal bir önleyici.
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COVID-19’un hayatımıza getirdiği 
birçok değişiklik oldu. Yeme-içme 
alışkanlıklarımızdan günşlük 
rutinlerimize, çalışma şeklimizden 
hobilerimize...
Yaz eğlenlencelerimiz de bundan 
etkilenenler oldu. Gitmek istediğimiz 
şehirler, konserler, filmlerden kopmak 
istemedik. Peki yeni normalde nasıl 
kopmadan devam edebildik?
Yaz aylarında yeni normale adapte 
olan etkinliklere bir göz atalım:

Online Müzeler:
Gidemediğimiz müzeleri evlerimizden 
ziyaret ettik
COVID-19 ile birlikte gündemdeki 

önemli etkinlikler arasında yer 
alan sanal müze gezintileri aslında 
1990 yılında ortaya çıkan bir gezi 
türü. Bu dönemde de yurtiçinde 
ve yurtdışınaki birçok müze 
ziyaretçilerini online platformda 
karşıladı. Vize ve uçak masraflarının 
dışında sanal gezileri de ücretsiz olan 
müzeler meraklılarına ekonomik bir 
alternatif sundu. Ziyaretçiler birçok 
müzeyi kendi evlerinden gezmenin 
keyfini yaşadı.
Evinizden çıkmadan gezebileceğiniz 
müzelerden birkaçını sizin için 
derledik:

Louvre Müzesi: Paris’te bulunan 

ve dünyanın en çok ziyaret edilen 
müzelerinden olan Louvre’a online 
gezilerde de talep yoğundu. Leonardo 
Da Vinci’nin ünlü Mona Lisa eserine 
de ev sahipliği yapan müzeyi hala 
gezemeyenler için: petitegalerie.
louvre.fr
British Museum: Dünyanın en çok 
ziyaret edilen müzelerinden bir 
diğeri de Londra’da bulunan British 
Museum. Bu dönemde ziyaretçilerin 
müzeye uzaktan da erişebilmeleri için 
100.000 eser sanal ortama aktarıldı. 
britishmuseum.withgoogle.com
Yurtiçinde ise Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Mart ayının sonlarına 
doğru sanal müze uygulamasını 

Yeni normal 
dönemle 

birlikte yaz 
ayında neler 

yaptık?
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hayata geçirdi. Önemli müzelerden 
13’ü bu süreçte “ sanalmuze.gov.tr” 
adresinde sanal ortamda ziyarete açıldı. 
Meraklıların yoğun ilgisiyle karşılaşan 
Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı 
Müzesi (Birinci Meclis Binası), Efes 
Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 
Troya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Gazi 
Müzesi Samsun, Etnoğrafya Müzesi, 
Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy 
Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, 
Zeugma Müzesi, Gaziantep ve Çorum 
Müzesi, geride kalan sürede 800.000’in 
üzerinde ziyaretiği online platformda 
ağırladı.

Şehir Turları
Sokağa çıkma yasakları şehir turlarına 
engel değil! Panaromik şehir görüntüleri 
ile dilediğiniz şehirlere yolculuğa çıkma 
fırsatı yakaladık. Bir anda kendimizi 
Hindistan’da TAC Mahal’i incelerken 
bulduk.

Arabada Sinema
Özellikle belediyeler evlerinde uzun süre 
kalan vatandaşlarına moral vermek ve 
uzak kaldıkları sinema keyfini tekrar 

yaşayabilmeleri için arabada sinema 
geceler düzenledi. Özellikle İstanbul’da 
olmak üzere Bursa, Gaziantep, Adana 
birçok farklı şehirde gerçekleşen arabada 
sinema günleri ile eski zamanların 
anlatılan açık hava sinemaları 
deneyimlendi. Eski günlere Yeşilçam 
filmleri ile dönen izleyiciler yoğun talep 
gösterdi.

Arabalı Konserler
Koronavirüs salgını müzikle 
buluşmaya engel olamadı. 26 
Haziran’da Türkiye’nin ilk arabalı 
konseri yapıldı. Kenan Doğulu ile 
başlayan arabalı konserler yaz boyu 
devam etti. Etkinlik organizatörlerinin 
mekan alternatif lerine de eklenen 
arabalı konserler ilerleyen zamanlarda 
da yerini koruyacak gibi.
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Her sayıda Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerimizden yeni tarifler bize eşlik 
edecek. İlk tarifimiz BİLGİ Gastronomi Mezunu ve aynı zamanda BİLGİ Gastronomi 
akademisyeni Enes Bayram’dan. Çorbayı deneyenler Enes Hoca’nın diğer tariflerine 

Eno Bayram Youtube kanalından ulaşabilirler. Vitae’nin önerisi “Tarte au Citron”

Vitae’nin tarifleri BİLGİ 
Gastronomi’ye emanet!

SONBAHARIN MUHTEŞEM İKİ-
LİSİ KIRMIZI BİBERLİ HAVUÇ 
ÇORBASI
Sonbaharın gelişi ile birlikre manav 
ve Pazar tezgahlarının vazgeçilmezleri 
havuç ve kımızı biber ile hem doyurucu 
hem de güçlü birer antioksidan ve C vi-
tamini deposu bir çorba yapıyoruz. 

Malzemeler
750 gr Havuç
3 adet Kırmızı Kapya Biber
1 adet Kuru Soğan
3 diş Sarımsak
1,2 litre Sebze Suyu

Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı Pul Biber
Limon Suyu

Yapılışı
1. Havuçları soyup eşit parçalar halinde 
kesin. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp 
dörde bölün.
2. Hazırladığınız sebzeleri bir fırın kabı-
na alın. Zeytinyağı, tuz ve karabiber ile 
karıştırarak 200°C fırında renk alıp yu-
muşayana kadar pişirin.
3. Sebzeler piştikten sonra soğanı orta 

boy küpler halinde kesip zeytinyağında 
renk alana kadar pişirin. Fırından çıkar-
dığınız sebzeleri de tencereye ekleyin. 
4. Sebze suyunu tencereye ekleyip mal-
zemeler tamamen yumuşayana kadar 
kısık ateşte pişirin. 
5. Pişen karışımı blender yardımıyla 
püre haline getirin ve süzgeçten geçirin.
6. Çorbanızı tuz, karabiber, pul biber ve 
limon suyu ile damak tadınıza göre tat-
landırın.
7. Çorbanızı tabaklayıp üzerine çırpılmış 
krema ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!
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