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GENÇLİK AĞINDAKİ GELİŞMELER ( 1 - 4 )

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı olarak 

Ocak ayını dopdolu geçirdik.

Gençlik Ağının ilk basılı kaynağı Yönetişim El

Rehberinden tutunda Yapı ve Kredi Bankası ile

YÖN101 Eğitimine kadar... 

BİR İLKE BİR LİDER ( 5 - 6 )

2020 ( 7 - 13 )

Kah güldük, kah ağladık. Peki, 2020 yılını nasıl

hatırlıyorsunuz? 2020'de neler yaşandığını,

hayatımıza giren kelimeleri ve trendleri merak

ediyorsanız; adres belli... 

Yönetişim ilkelerinin vücut bulduğu liderleri merak

ediyorsanız Bir İlke Bir Lider'de bu ay Iona Rothfeld ile

futboldaki ayrımcılığın nasıl aşıldığını derledik.

ÜYELERİN SESİ ( 14 - 17 )

Gençlik Ağı üyelerinin neler yaptığına dair anketler,

yorumlar,karşılaştırmalar; her ay farklı bir Gençlik Ağı

üyesi ile oynanan "O mu? Bu mu?" oyunu ile karşınızda

olacağız.

TARİH ( 18 - 20 )

ÜYELERİMİZİ TANIYORUZ ( 21 - 22 )

160 kişilik bir deryada herkesin ne iş

yaptığından, ne sevdiğine, irite

olduklarından unutamadıkları anılarına

kadar tüm bilgileri bulabileceksiniz.

Her ay bir Gençlik Ağı üyesinin

tanındığı köşede bu ay Merve Gül

Arslan var.

Time dergisi kapağına çıkan

Türklerden, Türk Sanat

Müziği sanatçısı Safiye

Ayla'nın hayatına kadar tarihi

olayları ve gelişmeleri

okuyabilirsiniz.

BULMACA ( 23 )



26 Aralık tarihinde 2020 yılının son cumartesi buluşmasında

Gençlik Ağı üyeleri tombala oynadı. İki tur oynanan tombala oyununu

Bayram Erkin Ay ve Yaren Alagöz kazandı.

2 Ocak tarihinde Genel Kurul Toplantısı olmasından dolayı

yapılmayan cumartesi buluşması 9 Ocak tarihinde Çarkıfelek oyunu

ile devam etti. Mehmet Ali Erbil'in sıkça anıldığı oyun gecesinde

kişiler yedişer gruplara ayrılarak -her grupta üç kişi ve bir sunucu ile-

Çarkıfelek oynadılar. Yedi grubun birincileri arasından en yüksek

puanları toplayan üç kişi de kendi aralarında final oyunu oynadılar.

Aslı Nur Akpınar, Ayşe Nur Akyüz ve Erben Samet Arifoğlu'nun

yarıştığı oyunu Aslı Nur Akpınar kazandı. Organizasyonel Gelişim

Kurulu yüce gönülleriyle üç kişiyi de birinci ilan ettiler.

16 Ocak tarihinde İlker Elal, Okan Agur ve Melike Bayram ile

girişimcilik sohbetleri yapıldı. Deneyimlerini anlattıkları Cumartesi

buluşmasında sorulara da cevap vererek girişimcilik hakkında merak

edilen soruları aydınlığa kavuşturdular.

23 Ocak tarihinde ise "Gartic.io" adlı oyun oynandı. İki kez oynanan

oyunda Egemen Ertürün ve Başak Üstünalp kazandılar. 
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AA BUGÜN CUMARTESİYMİŞ!

Organizasyonel Gelişim Kurulunun her hafta

cumartesi günleri düzenlediği "Aa Bugün

Cumartesiymiş!" adlı buluşmaları yeni yıla özel

tombala oyunuyla ve ocak ayıyla tam gaz

devam etti.

Gençlik Ağında dönem başlangıcı -üniversitelerin

takvimine uygun şekilde- Haziran ayı olarak kabul

ediliyor. 2020-21 dönemi için ilk seçimli Genel

Kurul toplantısı 2020 Haziran ayında yapılmıştı. 2

Ocak 2021’de ise bir “Ara Değerlendirme”

niteliğinde olan, Ara Dönem Genel Kurul toplantısı

yapıldı.

Kurul ve proje liderlerinin, dönemin ilk 6 ayında

yaptıklarını ve gelecek 6 ay için planlarını

aktardıkları toplantıda; hedefler, faaliyet planları ve

bütçeler Gençlik Ağı Üyelerine sunuldu. Hem hesap

verme kültürünün gelişmesi hem de tüm üyelerin

Gençlik Ağındaki gelişmelerden haberdar olup

fikir/düşünce geliştirebilecek noktaya gelmesi

açısından verimli bir Genel Kurul toplantısı oldu.

GENEL KURUL TOPLANDI!

YÖN101 Eğitiminden mezun olan gençlerin bir araya

gelerek oluşturduğu Gençlik Ağının, Ara Dönem Genel

Kurul Toplantısı 2 Ocak 2021 tarihinde yapıldı.

ERBEN SAMET ARİFOĞLU



3. DÖNEM YÖN101 EĞİTİMİ TAMAMLANDI!

3. dönem YÖN101 Eğitimine 25 şehir 68 üniversiteden 485

başvuru yapıldı. Mülakatlar sonucunda eğitime 33

üniversiteden 94 öğrenci katıldı. Mülakat puanları da tüm

başvuranlara açık ve kıyaslanabilir şekilde paylaşıldı.

9 hafta boyunca toplamda 27 saat süren eğitim buluşmaları

haricinde katılımcılar her hafta çeşitli ekip çalışmaları

gerçekleştirdi. Eğitimi organize eden ve mentörlük yapan

gönüllü ekip ise toplamda 773 saat vakit ayırdı.

2. döneme göre eğitimdeki mezuniyet oranı (%79 -> %86) ve

katılım oranı (%86 -> %93) artarken memnuniyet oranı da

daha önceki eğitimlerde olduğu gibi yüksekti (%91.5).

Eğitimi değerlendiren Dr. Yılmaz Argüden, "İçinde bulunduğu

toplumu geliştirmek üzere sorumluluk üstlenmek,

kurumların güvenilirliğini artırmak bireyin ve toplumun

yaşam kalitesini artırıyor. Bu yolculuğun keyfini alan değerli

gençlerin sayısının ve ulaşılan üniversitelerin çeşitliliğinin

artmasını çok değerli buluyorum.  Gelecek için umutlarımız

artıyor.” sözlerini dile getirdi.
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Gençlik Ağının Mart - Mayıs ve Ekim - Aralık

dönemlerinde düzenlediği YÖN101 Eğitiminin

üçüncüsü 17 Ekim ve 12 Aralık 2020 tarihleri

arasında gerçekleştirildi.

25 - 26 Ocak tarihlerinde Yapı ve Kredi Bankası’nın 18

farklı departmanındaki 30 “Yönetici Adayı”

programındaki gençle bir araya geldik. Dr. Yılmaz

Argüden “Yönetişim Nedir?” başlıklı sunumunu

yaparken Pınar Ilgaz katılımcılarla birlikte iyi yönetişim

ilkelerinin nasıl uygulanabileceği üzerine konuştu.

MT PROGRAMLARINDA YÖNETİŞİM 

YAPI VE KREDİ BANKASINDA!

"Yerel Gençlik Dernekleri Ağı" programı, gençlik

derneklerini hak temelli çalışmalar konusunda

güçlendirmek, onların daha kapsayıcı olmalarını

sağlamak ve birbirleri ile işbirliğini artırmak için bir dizi

faaliyetler yürütmek amacıyla oluşturulmuş bir

programdır. Türkiye’nin dört bir yanından 40 gençlik

derneğinin üyesi olduğu platforma Gençlik Ağı da üye

olarak katıldı.

GENÇLİK AĞI, YGDA ÜYESİ

ERBEN SAMET ARİFOĞLU, OĞUZHAN YILMAZ



Gençlik Ağında yeni proje fikirleri geliştirmek

için yapılan etkinliklerde, 6 ekip tarafından

proje geliştirme metotları dikkate alınarak

yeni ve farklı fikirler ortaya konuldu. Proje

fikirleri katılımcılar tarafından

değerlendirilirken yönetişimi geliştirmek için

sunulan fikirler birbirinden renkliydi.

Altı ekip, Zoom platformu üzerinden hem

Gençlik Ağı üyelerine hem de Argüden

Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı Pınar Ilgaz’a sunum yaptılar. Her

ekibin sunumunun ardından yapılan

oylamayla bir grup birinci ilan edildi.
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PROJE GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ

Udemy’de “Yönetişim” araması yapıldığında karşınıza çıkan tek eğitim

olan “İyi Yönetişim - YÖN101” eğitiminde öğrenci sayısı 100’ü aştı. 31

öğrencinin değerlendirmesiyle 4,6 puan alan eğitim “Yönetişimin temeli,

yönetişim ilkeleri, felsefe ve yönü belirlemek, yol haritası belirlemek,

nasıl çalışacağını belirlemek, gönüllü yönetimi ve değer yaratma modeli

ile entegre raporlama” bölümlerinden oluşuyor.

UDEMY / İYİ YÖNETİŞİM - YÖN101

Tasarımı yeni tamamlanan ve yeni

dönem YÖN101 mezunlarımızla

buluşturduğumuz Yönetişim El

Rehberine tüm gençlerin ulaşabilmesi

için çalışmalar sürüyor.

GENÇLİK ÖRGÜTLERİ VE

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İÇİN

YÖNETİŞİM EL REHBERİ YAYINDA!

ERBEN SAMET ARİFOĞLU, OĞUZHAN YILMAZ
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SKA: 4'E ODAKLANMA PANELİ

Bu düşünceyle UN Global Compact (UNGC) Türkiye tarafından "10

Aralık İnsan Hakları Günü"nde SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

konuşulmuştu. UNGC Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele

moderatörlüğünde BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu

YK Başkanı Dante Pesce, UNGC Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çalışma Grubu Eşbaşkanları Demet İkiler ve Mustafa Seçkin

konuşmacı olarak katılmıştı.

"24 Ocak Uluslararası Eğitim Gününde" ise SKA 4: Nitelikli Eğitim

ele alındı. Argüden Akademi Araştırma Direktörü Dr. Fatma Öğücü

Şen moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada TEGV Genel Müdürü

Sait Tosyalı, AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı, UNESCO

Türkiye Eğitim Sorumlusu Esra Hatipoğlu Aksoyoğlu ve Argüden

Akademi Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörü Oğuzhan

Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı.

SKA’larla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. 

ÖĞRENEN ÇOCUK SORUMLU

BİREY PROJESİ

Bildiğiniz üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), temel olarak dünyanın

karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik 2030 yılına kadar çözümler üretilmesini ve

insanların refahının artmasını amaçlıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından

2030 sonuna kadar ulaşılması hedeflenen ve 2016 yılında yürürlüğe giren 17

amaç, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların

barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 

Projeyi hayata geçirerek iyi yönetişim bakış

açısıyla ele alınan etkinliklerin; insan hakları,

çocuk hakları, katılım, demokrasi, birlikte

yaşam, hakları korumak, dayanışma,

gönüllülük, sosyal sorumluluk konularında

geleceğin sorumlu liderleri olan öğrenen

çocuklara yol göstermesini hedefliyoruz.

Bu dönem salgın sebebiyle çevrimiçi olarak

gerçekleştireceğimiz bu projede bu ayki

gelişmeler şu şekilde; Darüşşafakalı

çocuklarımız ile sürdüreceğimiz eğitimimiz

15 Şubat’ta başlıyor.

Esin Koçancı liderliğindeki proje ekibi toplam

on kişi oldu. Ekip 19 Ocak’ta tanışma

toplantısı ile kaynaştı ve ilerleyen süreçte

eğitimlere ve işbirliği arayışlarına devam

edecekler. 25 Ocak haftası içerisinde örgün

eğitime uygun olan eğitim içeriği çevrimiçi

eğitime göre düzenlendi ve uygulamaya

hazır hale geldi.

Her SKA için bir gün

belirlenerek SKA’lar konusunda

yapılan çalışmaların ve iyi

örneklerin duyurulması ile

SKA'ların her birine

odaklanmanın mümkün

olabileceği düşünülüyor.

ERBEN SAMET ARİFOĞLU, ESİN KOÇANCI, OĞUZHAN YILMAZ

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html


Daha çocukken bizlere aşılanan ayrımcılık kavramı, biz

o yaşlardayken farkına varmasak da yetişkin bireyler

olduğumuzda hayallerimizin peşinde koşarken önümüze

engel olarak çıkabiliyor maalesef. Tıpkı Iona gibi. Iona

Rothfeld, Şili’de bir kadın futbolcu. Toplumun yazılı

olmayan kurallarına maruz kalarak sırf kadın olduğu için

ve futbol oynadığı için ayrımcılığa uğrayan onlarca

kadının olduğu Şili’de Universidad de Chile okulunda

Hukuk Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada 7 yıl

boyunca Şili milli takımını temsil edenler arasındaydı.

Diğer birçok ülkede olduğu gibi Şili’de de yaygın olan

futbol, erkeklerin sembolüydü. Ancak biri bu duruma

“Dur!” demeliydi?

Iona Rothfeld, öncülük ettiği hareketin ardından şu an

sporu politik, kültürel ve sosyal değişimin aracı olarak

destekleyen etkili bir kadın lider olarak kabul ediliyor.

Aynı zamanda, şimdilerde direktörlüğünü yaptığı ve

yönetim kurulu üyesi olduğu Ulusal Kadın Futbol

Oyuncuları Birliğinin (ANJUFF) kurucusudur. 

Geçtiğimiz günlerde bir oyuncak mağazasına girdim ve

bir sürü oyuncak arasında resmen çocukluğuma geri

döndüm. Kız çocuklar için bebekler, evcilik oyuncakları;

erkekler için toplar, arabalar… Ne kadar da güzel

zamanlardı, en azından maske takmıyorduk :) 

                                                                                                       

Belli bir dönemde sosyal medyada popüler olan bir içerik

vardı: “Eğer bir kız çocuğu isen ve ağabeyin / erkek

kardeşin varsa hayata ‘1 - 0’ galip başlarsın. Çünkü sen

doğuştan savaşçısındır.” Ben de erkek kardeşe sahip bir

kız olarak bu cümleye kesinlikle katılıyorum. En büyük

artısı da ne biliyor musunuz? Hem erkek oyuncaklarıyla

oynayabiliyordum hem kız oyuncaklarıyla. Erkek

oyuncakları? Kız oyuncakları? Neden böyle

ötekileştiriyoruz ki oyuncakları? Hepsi tamamen

çocukların vakit geçirebilmesi, gelişimine katkı

sağlayabilmesi için değil mi? Mesela bir erkek bir bebekle

oynayamaz mı ya da bir kız bir futbol topuyla?

BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR
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Rothfeld 23 yaşındayken Latin

Amerika’daki kadın

futbolcuların sendikalı

olmasını sağlayan ve

oyuncuların maruz kaldığı

acımasız ayrımcılığa bir son

vermek üzere ses çıkarmak

istedi ve bir hareketin

başlamasına öncülük etti.

İREM AYYILDIZ
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Gökyüzünü hedeflersen,

tavana ulaşırsın. Tavanı

hedeflersen, yerde kalırsın. 

-Bill Shankly

CIES-FIFA’dan Spor Yönetimi diplomasına sahip olan

Iona Rothfeld, Şili’deki kadın futbolculara karşı

uygulanan ayrımcılığa sessiz kalamayıp eşitlik uğrunda

bir hareket başlatmasaydı belki de şimdilerde Latin

Amerika’daki kadın futbolcu sayısı mevcuttan çok daha

az olacaktı. Çocukken aklımıza kazınan ve doğruluğu

olmayan mutlak kalıplar yüzünden hayallerimizin

peşinde koşarken hep bir engel ile karşı karşıya

kalıyoruz. Neden daha eşit bir dünyada yaşamak varken,

başkalarının belirlediği kalıplarda yaşayalım?

Iona Rothfeld, kurucusu olduğu Ulusal Kadın

Futbolcuları Birliği sayesinde toplumsal cinsiyet

rollerinin eşitliği için sadece kendi sesini duyurmuyor;

aynı zamanda başka kadınların da bir araya gelerek

daha güçlü şekilde sesini duyurması için bir platform

sağlıyor.

İyi yönetişim ilkelerinden biri olan katılımcılığı, "Bilginin

ve faaliyetlerin oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde

paydaşların katılım ve desteğini sağlamak, buna yönelik

ortam geliştirmek" olarak algılıyoruz.

Katılımcılığı sağlamak için devlet kurumlarının buna

uygun bir ortam geliştirmesi ve buna açık olması çok

değerli. Fakat toplumun ve bireylerin de sivil toplum

kuruluşları aracılığıyla organize olabilmesi, bir araya

gelip çalışmalar yapabilmesi çok daha kıymetli.

Iona Rothfeld'in bu konuda üstlendiği liderlik daha

katılımcı şekilde kadın futbolcuların sesini duyurması ve

kendileriyle ilgili kararlarda söz sahibi olabilmeleri için

çok iyi bir örnek teşkil ediyor.

KATILIMCILIK

İREM AYYILDIZ



KORONAVİRÜS

Aralık 2019'da bizlere "Merhaba!" diyen Koronavirüs,

hayatımızın bir bütünü oldu ve olmaya 2021 yılında da

devam edecek gibi duruyor. Koronavirüs, Türkiye'ye m-

Mart ayında bir geldi pir geldi. İstenmeyen misafir

kovulmaktan anlamıyor. Türkiye'de 2020 yılında 2

Milyondan fazla kişiye bulaşan Koronavirüs, 20881

kişinin ölümüne sebep oldu.

AVUSTURALYA YANGINI

2019 yılının Haziran ayında başlayan yangınlar 240

gün sürerek 2020 yılının Şubat ayına kadar etkisini

gösterdi. 28 kişinin hayata gözlerini yumduğu olayda

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) verilerine göre 1

Milyardan fazla hayvan hayatını kaybetti. Avustralya

Sigorta Kurumunun verilerine göre de toplam zarar 700

Milyon Dolar'ı aştı.

ENDONEZYA'DA SEL FELAKETİ

4 Ocak tarihinde Endonezya'da şiddetli mason

yağmurlarının sebep olduğu selde 53 kişi hayatını

kaybetti.

UKRAYNA YOLCU UÇAĞI

8 Ocak tarihinde İran Kuvvetlerinin, Amerikan Askeri

Uçağı zannederek Ukrayna Yolcu uçağını vurmasıyla

birlikte 176 kişi hayata veda etti. İran Cumhurbaşkanı

Hasan Ruhani, olayı affedilemez hata olarak nitelendirdi. 

ELAZIĞ DEPREMİ

24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8

şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de

hissedilen deprem 41 kişinin canını aldı.

KOBE BRYANT

Amerikalı Basketbolcu Kobe Bryant, 26 Ocak tarihinde

geçirdiği helikopter kazasının ardından 41 yaşında

hayata gözlerini yumdu.

2020
2020'Yİ NASIL BİLİRDİNİZ?
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VAN ÇIĞ FELAKETİ

4 - 5 Şubat tarihlerinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki

çığ düşmesi meydana geldi. Felakette 41 kişi vefat etti.

SABİHA GÖKÇEN UÇAK KAZASI

6 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanında İzmir-

İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Olayda üç

yolcu hayatını kaybetti.

ANTARKTİKA'DA SICAKLIK REKORU - 20,7'C

8 Şubat tarihinde Antarktika'da sıcaklık rekoru kırıldı.

İDLİB SALDIRISI

27 Şubat tarihinde Suriye Silahlı Kuvvetlerine ait askeri

grup, İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı

tabura hava saldırısı düzenledi. 33 Türk askeri şehit

oldu. Olay ulusal ve uluslararası tepkilere neden oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatını başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya göçü

için sınır kapılarını açtı.

BEYAZ ZÜRAFA

11 Mart tarihinde Kenya'da son dişi beyaz renkli zürafa

avcılar tarafından öldürüldü.

ATIK İTHALATI

20 Mayıs tarihinde açıklanan istatistiklere göre Türkiye

2004'ten itibaren Avrupa Birliği ülkelerinden atık

ithalatını 173 kat artırdı. Artan bu ithalat sonucunda

Türkiye atık ithal eden ülkeler arasında birinci oldu.

Tepkiler üzerine soru önergesi verilen Çevre ve Şehircilik

Bakanı Murat Kurum açıklamasında, "Atık ithalatının

belli bir süreliğine durdurulmasına ilişkin ilgili

kurumlardan nihai görüşlerini yazılı olarak talep edildi."

sözlerini dile getirdi. Mayıs ayında Greenpeace

Akdeniz'in başlattığı "Türkiye Plastik Çöplüğü Olmasın!" 

 imza kampanyası ile Bakanlık eylül ayında ithal edilen

atıkların kotasını %80'den %50'ye düşürdü.
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GEORGE FLOYD

25 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin

Minnesota Eyaletinde bir markette sahte para ile şikayet

edilen George Floyd'un, ihbar üzerine gelen polislerden

Derek Chauvin tarafından boynuna dizi ile 8 dakika 46

saniye bastırmasıyla George Floyd hayata gözlerini

yumdu. Bu ırkçı olayın ardından Amerika Birleşik

Devletleri başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde

eylemler yapıldı.

SİBİRYA'DA SICAKLIK REKORU

9 Haziran'da Sibirya'da dereceler 38'i göstererek 1885

yılından beri en yüksek sıcaklığı gördü.

YAVRU FLAMİNGOLAR

Türkiye'nin ikinci büyük gölü Tuz Gölü, göç

güzergahında bulunmasından ötürü kuş türlerinin

konakladığı mekanlardan biridir. 17 Haziran tarihinde

göç eden flamingoların yavrularından 20 tanesi ölü

bulundu. İncelemeler sonucunda ölüm nedenleri ani

iklim değişikliği olarak açıklandı.

BURSA SEL FELAKETİ

22 Haziran tarihinde Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan

sel faciasında 5 kişi hayata veda etti.

GELİBOLU YANGINI

6 Temmuz tarihinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde

çıkan orman yangını 19 saatte söndürüldü. Türk tarihçi,

yazar ve akademisyen İlber Ortaylı, 12 Temmuz 2020

tarihinde Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında "Gelibolu

yangını" başlığı ile düşüncelerini dile getirdi. Okumanızı

tavsiye ederiz.

ARTVİN SEL FELAKETİ

13 Temmuz tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde

yaşanan sel faciasında 4 kişi hayata veda etti.
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SİBİRYA YANGINI

Sibirya'da 9 Haziran tarihinde sıcaklık rekorunun kırılmasının

ardından 21 Temmuz tarihinde orman yangını meydana geldi.

Rusya Federal Ormancılık Ajansının yaptığı açıklamaya göre ilk 24

saatte 28 Hektarlık alan yandı.

BEYRUT PATLAMASI

Lübnan'ın başkenti Lübnan'da önceden el konan ve Beyrut

Limanında depolanan amonyum nitratın 4 Ağustos tarihinde

patlamasıyla 204 kişi hayatını kaybetti.

LİMİT AŞIM GÜNÜ

Bilim insanlarının her yıl tüketilmesi gereken miktarı belirleyerek

bu kaynakların ne zaman tükendiğini duyurdukları güne "Limit

Aşım Günü" deniyor.2019 yılında kaynakları 29 Temmuz günü

tükettik. 2020 yılındaki kaynakları ise 22 Ağustos günü tükettik.

GİRESUN SEL FELAKETİ

22 Ağustos tarihinde Giresun'da meydana gelen sel faciası ile 10

kişi hayatını kaybetti. Maddi hasarın da yaşandığı bölgede

incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve

Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundular. Maddi

hasarın Haziran 2021'e biteceğini açıkladılar.

ANKARA KUM FIRTINASI

12 Eylül tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası

meydana geldi.

DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI

Azerbaycan, topraklarındaki Ermenistan Devleti işgalini bitirmek

adına 27 Eylül tarihinde savaş kararı aldı. 10 Kasım tarihine kadar

devam eden savaşın sonunda Ermenistan beyaz bayrak çıkardı.

Azerbaycan verilerine göre 2500'ten fazla Türk askeri, 3000'den

fazla Ermeni askeri öldü. Azerbaycan, 28 yıllık işgalin ardından

kazandığı zafer ile 10 Kasım'ı Zafer Günü ilan etti. Ardından

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mustafa Kemal Atatürk'e

olan saygısından ötürü Zafer Gününü 8 Kasım olarak değiştirme

kararı aldı.
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DENİZ CANLILARI

14 Ekim tarihinde Rusya'nın Kamçatka Bölgesinde

bulunan okyanus kıyılarında milyonlarca deniz canlısı

kıyıya vurdu. Ölümlerin sebebini araştıran Kamçatka

Bölgesi Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Başkan Vekili

Aleksey Kumarkov, yaptıkları incelemelerde okyanus

sularında normalden 2 kat fazla fenol madde

bulunduğunu duyurdu.

İZMİR DEPREMİ

30 Ekim tarihinde Yunanistan'ın Sisam Adasında

yaşanan 6.9 şiddetindeki depremde Türkiye ve

Yunanistan'da toplam 119 kişi -117 kişi Türkiye'den-

hayata veda etti.

KAYBETTİKLERİMİZ 

Şarkıcı ve oyuncu Recep Aktuğ, 14 Ocak tarihinde KOAH

hastalığına yenildi.

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, ressam, yazar ve

siyasetçi Rahşan Ecevit 97 yaşında 17 Ocak tarihinde

hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu ve sunucu Levent Ünsal, 21 Mart tarihinde hayata

gözlerini yumdu.

Siyasetçi ve iş insanı Haydar Baş, 14 Nisan tarihinde

Koronavirüs’e yenildi.

Moda tasarımcısı Nur Yerlitaş, 27 Nisan tarihinde hayata

gözlerini yumdu.

İlahiyatçı ve yazar Ömer Döngeloğlu, 3 Mayıs tarihinde

Koronavirüs’e yenik düştü.

Oyuncu Ayşegül Atik, 9 Haziran tarihinde hayata veda etti.

Oyuncu Haldun Boysan, 31 Ağustos tarihinde 62 yaşında

hayata gözlerini yumdu.

Yazar Adalet Ağaoğlu, 14 Temmuz tarihinde 91 yaşında

hayata gözlerini yumdu.

Huysuz Virjin takma adıyla sahne alan dark queen, şarkıcı

ve sunucu Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz tarihinde 87

yaşında hayata gözlerini yumdu.

Spor spikeri Emre Gönlüşen, Koronavirüs nedeniyle 9

Ağustos tarihinde hayata veda etti.
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Hollandalı müzisyen Eddie Van Hallen, 6 Ekim tarihinde

hayata veda etti. 

Gazeteci ve yazar Bekir Coşkun, 18 Ekim tarihinde akciğer

kanseri tedavisi görürken hayata gözlerini yumdu.

30 Ekim tarihinde eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, 72

yaşında hayata gözlerini yumdu.

Akademisyen ve siyasetçi Burhan Kuzu, Koronavirüs

nedeniyle 1 Kasım tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Ahmet Uz, 8 Kasım tarihinde hayata veda etti.

Gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç, 14 Kasım tarihinde

Koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Muhittin Korkmaz, 24 Kasım tarihinde

Koronavirüs’e yenik düştü.

Oyuncu Devrim Parscan, 24 Kasım tarihinde hayata

gözlerini yumdu.

25 Kasım tarihinde Arjantinli futbolcu Diego Armando

Maradona, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

22 Aralık tarihinde Futbolcu Özkan Sümer, 80 yaşında

hayata gözlerini yumdu.
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Cambridge Sözlüğünün de yılın kelimesi seçtiği

"Karantina" kelimesi bunlardan en çok kullanılan

kelimelerden biriydi.

Türkiye'de nüfus sayımlarının yapıldığı ve siyasi

çatışmaların olmadığı dönemler dışında kullanılmayan

"Sokağa çıkma yasağı" ise bizi en irite eden

tamlamalardan biri oldu.

Mart ayından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın

açıkladığı "Günlük Koronavirüs Tablosu" tamlaması ve

"Vaka" kelimesi de hayatımıza dahil oldular.

Koronavirüsün etkisinin olduğu bir dönemde "Pandemi"

kelimesinin varlığını kabullenmeden de geçemeyeceğim.

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği yapan Prof. Dr.

Hayati Develi, pandemi kelimesinin Türkçe karşılığı

olarak "Genel Salgın" tamlamasını önerdi. Gelin bu

kelimeyi kullanalım.

Salgının seyrini azaltmada ilk sıralarda yer alan

"Filyasyon Ekipleri"ni de es geçmeyelim. 

Tabii biz Gençlik Ağı üyelerinin de çokça kullandığı

"Çevrimiçi" kelimesi de var. Üyelerimiz çoğunlukla

"Online" dese de Türkçesi daha güzel değil mi?

Düşünürsek daha var; izolasyon, maske, hijyen, test,

pozitif, negatif...

2020 yılına Koronavirüsün damga vurmasıyla

birlikte kelime hazinemiz genişledi.
Müslüm Gürses

Sezen Aksu

Ahmet Kaya

Uslanmıyor Bu, Zeynep Bastık

Mod, Mustafa Sandal & Zeynep Bastık

Bir Daha Yak, Sura İskenderli

Uslanmıyor Bu, Zeynep Bastık

Dolunay, Enes Batur

Cennetten Çiçek, Zehra

Uslanmıyor Bu, Zeynep Bastık

Ben De Yoluma Giderim, Sezen Aksu

Unutulacak Dünler, Gazapizm

Enes Batur - Dolunay TikTok Videoları Tepki

Hurvivor (46.Bölüm) - Çok Güzel Hareketler 2

Whatsapp'ın 10 Gizli Özelliği

Konuşan Kediler 20 - En Komik Kedi Videoları

Masumlar Apartmanı 1. Bölüm

Nisa Sahneyi Salladı! - Survivor Birleşme Partisi

Kırmızı Oda 1. Bölüm

Öğretmen 1. Bölüm

Bilal Hancı - Kışkırtma This Is My Laborrrr !!!

(Sevdanın Böylesini)

Gacı Olimpiyatları #1 w/Ali Biçim & Berkcan Güven

& Efe Uygaç & Rıdvan

FİZY EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICILAR

1.

2.

3.

FİZY EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1.

2.

3.

FİZY EN ÇOK BEĞENİLEN ŞARKILAR

1.

2.

3.

FİZY EN ÇOK PAYLAŞILAN ŞARKILAR

1.

2.

3.

YOUTUBE EN ÇOK İZLENEN VIDEOLAR (TÜRKİYE)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TRENDLER
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2020
TRENDLER

Bi Sonraki Hayatımda Gel, Murda & Ezhel

Cennetten Çiçek, Zehra

Galaksi, Ece Mumay

Leila, Reynmen

Unutulacak Dünler, Gazapizm 

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Blinding Lights, The Weeknd

Dance Monkey, Tones and I

The Box, Roddy Ricch

Roses - Imanbek Remix, Imanbek ve SAINt JHN

Don’t Start Now, Dua Lipa

Ezhel

Sezen Aksu

Murda

Sagopa Kajmer

Patron

Bi Sonraki Hayatımda Gel, Murda & Ezhel

Unutulacak Dünler, Gazapizm

Uslanmıyor Bu, Zeynep Bastık

Leila, Reynmen

AYA, Murda & Ezhel

YOUTUBE EN ÇOK İZLENEN MÜZIK VİDEOLARI

(TÜRKİYE)

1.

2.

3.

4.

5.

SPOTİFY EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR (DÜNYA)

1.

2.

3.

4.

5.

SPOTİFY EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR (DÜNYA)

1.

2.

3.

4.

5.

SPOTİFY EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR (TÜRKİYE)

1.

2.

3.

4.

5.

SPOTİFY EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR (TÜRKİYE)

1.

2.

3.

4.

5.

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

OCAK 2021

/ 13

ERBEN SAMET ARİFOĞLU



ÜYELERİN SESİ
GENÇLİK AĞI ÜYELERİ YILBAŞI AKŞAMI HANGİ MECRAYI TERCİH ETTİ VE NE İZLEDİ?
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MECRA PROGRAM

%67 

Televizyon 

Ekranları

%21 

Dijital 

Ekranlar

%2 

Diğer

%10 

İzlemedim

%36 - O SES TÜRKİYE %15 - İBO SHOW

%10 - KİM MİLYONER OLMAK İSTER? %8 - ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

%5 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW %3 - MÜCBİR SEBEPLER
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GENÇLİK AĞI ÜYELERİ EXXEN İZLİYOR MU?
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EXXEN ÜYE OLMAYANLARIN İZLEMEK İSTEDİĞİ DİZİLER

Gençlik Ağı üyelerine EXXEN’i sorduk. Üyelerimizin

henüz sadece %7’si EXXEN’e abone olurken

üyelerimizin bir kısmı EXXEN’e abone olmak için

finallerin bitmesini ve platformda biraz daha içerik

birikmesini bekliyor.  Henüz abone olmayan

üyelerimizin EXXEN’de hangi dizi ve programları

izlemek isteyeceğini öğrendik. Öne çıkanlar şöyle:

%55 - HİÇBİRİNİ İZLEMEM %22 - HÜKÜMSÜZ

%14 - ŞEREF BEY %13 - İŞTE BENİM MASALIM

ÜYE OLMAYANLARIN İZLEMEK İSTEDIĞI PROGRAMLAR

%50 - KONUŞANLAR %38 - TOLGSHOW

%26 - HİÇBİRİNİ İZLEMEM %16 - KESİN YAŞANMIŞTIR

Gençlik Ağı Dijitalleşme Kurulu, İşbirliği Kurulu ve MT

Programlarında Yönetişim Projesinde yer alan Burak

Akçam: “Netflix'e rakip olarak -en azından- Türkiye

piyasasında rekabeti artıracağını, Türk yapımı

içeriklerin sayısında artış sağlayacağını düşündüğüm

için ve fikrin harikulade oluşuna duyduğum

hayranlıktan dolayı manevi destek verdiğim bu

platforma, henüz üye olmadım ancak ilerleyen

dönemde içeriklerin birikmesiyle bir süre abone olup

maddi destek de vereceğim.”

Gençlik Ağı MT Programlarında Yönetişim Projesinde

yer alan Oğuzhan Parmaksız: “EXXEN çalışmasını çok

değerli buluyorum. Çünkü geleceğin dünyasında

geleneksel medyaya yer yok gün geçtikçe kullanıcıları

da azalıyor. Yeni nesil medya trendini de ülkemizin iyi

bir zamanda yakaladığını düşünüyorum. Fakat EXXEN

özelinde bakarsak çok fazla eksiği var, gün geçtikçe

düzelecektir ama şu an ki haliyle alınmaya değer

görmüyorum. Bir de fiyat konusu var tabii, cesur bir

gelir modeli hem reklam izletip hem insanlardan para

almayı hedeflemiş. Gelecekte mutlaka göreceğimiz

şeyler, çünkü reklam sektörü de buna kayıyor ama şu

an dünya buna hazır değil bence. Zaten rakiplerine

baktığımızda böyle bir uygulamayı da görmüyoruz.

Ayrıca rakipleriyle kıyaslayınca hem nitelik hem

nicelik olarak çok geride olmasına rağmen daha

pahalı. Gelecekte daha iyi bir duruma geldiğinde

kullanabileceğimi düşündüğüm bir uygulama.”
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ÜYELERİN SESİ
O MU? BU MU? - ARDA ARGÜDEN
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>İstanbul'un Anadolu yakası mı? Yoksa Avrupa

yakası mı?

>Müstakil ev tercih edeceğimden Anadolu yakası

diyorum. Avrupa'da o imkan çok zor. Ama benim

için lokasyondan çok evimin şahsi havuzu olması

önemli. Şu anda öğrenci evi olarak maddi

şartlardan ötürü de Beşiktaş’ta bir apartman

dairesinde kalıyorum. En azından deniz manzaram

var.

>Tek başına ağlamayı mı tercih edersin? Yoksa

birinin omzunda mı?

>En son ilkokulda barfiks demirinde sallanırken 2

metreden düşmüştüm ve o zaman ağlamıştım.

Yalnız ağlamayı tercih ederim. Birisi görsün

istemem.

>Dertli bir akşam hangisinden vazgeçilmez; Sezen

Aksu mu, Müslüm Gürses mi?

>Dertlenirsem ikisini de dinlemem. Karşımdaki

dinleyebilir (gülüyor).

>Yalanı ne zaman hoş görürsün; sevdiğin zaman

mı, sevildiğin zaman mı?

>Yalana göre değişir. Magazin muhabiri gibi

sorular soruyorsunuz (gülüyor). Biri benim iyiliğim

için yalan söylediğinde yalan çok umurumda

olmaz. Herkes yalan söyleyebilir niyeti önemli.

Arda Argüden; Fransızca eğitim veren okullarda okudu, lisede

bir sene Fransa'da okudu ve gelir gelmez okul başkanı oldu,

Kadir Has Üniversitesinde işletme okuyor, üniversitesine bağlı

bir kulübün yönetim kurulunda yer alıyor, insansız hava araçları

yapan 8 kişilik bir ekibin üyesi, satranç dersleri veriyor,

Fransızca ve İngilizce dillerine hakim, ilk dönem YÖN101

mezunu, Gençlik Ağı kurucularından, İşbirliği Kurulunun ve

YÖN101 Eğitim Projesinin ekip lideri...

>Covid-19'un artması ile tekrardan evlere kapandık. Peki sen

evde PTT (pijama, terlik, televizyon) ile zaman geçirenlerden

misin? Yoksa telefon, tablet, bilgisayar ile zaman geçirenlerden

mi?

>Telefon, tablet, bilgisayar. Televizyonu Beşiktaş maçları

dışında hiç açmıyorum.

>Hayata bir daha gelme şansın olsaydı; fakir ama yakışıklı mı

olmak isterdin? Yoksa zengin ama çirkin mi?

>Zengin ama çirkin olmak isterdim. Bilim, tıp gelişiyor ve

müdahaleler yapılıyor. Şu anki halimden çok daha güzel

olabilirim daha çirkin doğarak.

>Romantik bir akşam yemeğinde partnerin obur mu olsa

çekilmezdi? Yoksa geveze mi olsa çekilmezdi?

>Partnerimin şişman olacağını düşünmüyorum. Arada bir olan

oburluğun da çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Benim de

oburlaştığım akşam yemekleri olabiliyor. Obur diyeyim. 

>Zaman Makinesi ile geçmişe mi gitmek isterdin? Yoksa

geleceğe mi?

>Geçmişe gideceksem kale savaşlarının olduğu dönemlere

gitmek isterdim. 1700 - 1800'lü yıllar değil. Bu yıllar bana çok

boş geliyor. Onun yerine 800-  900'lü yıllar olabilir. İslamiyet'in

başlamasından sonraki ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan önceki

yıllar. Gelecekte de 2030'a gitmek isterdim. Günümüzdeki

yaşamımızı seviyorum. İleride ne olacağı belli değil. Çok risk

almaya gerek yok (gülüyor).
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>Facebook'ta 473 arkadaşın, Twitter'da 24 ve Instagram'da

558 takipçin, LinkedIn'de 181 bağlantın var? Peki bu

dörtlüden hangisi sana daha yakın geliyor?

>İyi araştırmışsınız. Instagram tabiki. Twitter'ı yeni açtım

zaten. Bir kişiye bakmak için kullanıyorum (gülüyor). Onun

dışında kullanmıyorum. Facebook ilk çıkan sosyal

medyalardan biriydi. Küçükken onu kullanıyordum. 473

arkadaşım varmış ama çoğunu artık tanımıyorum. Fotoğraf

çekinmeyi çok sevmiyorum. Çünkü fotoğraflarda güzel

çıktığımı düşünmüyorum. Güzel çıktığımı da Instagram'da

paylaşıyorum. Yakın arkadaşlarımla da konuşabiliyorum. Son

olarak Instagram'da beğendiklerimi kimse görmüyor.

Facebook'ta ve LinkedIn'de herkes görüyor ve akışına

düşüyor. Görülmesi hoşuma gitmiyor.

>Lise okul başkanlığı yaptığını ve Instagram hesabı

aracılığıyla öğrenci dostu bir başkan olduğunu gördük.

Öğrenciler için indirim yaptırdığın mekanlarda en cana yakın

olan işletmeci Fezz Dönerci'deki hanımefendi miydi? Yoksa

Hobby Gift Shop'taki hanımefendi mi?

>İkisini de seçemem. Maya Cafe’de Gaye abla vardı. Onu

seçerdim. Okulum Alsancak’taydı. Bu yüzden etraftaki herkesi

tanırdım. İndirim almak okul başkanlığı için bir şovdu. Çok

büyük indirimler de almadım. Ayrıca turnuvalar

düzenlemiştim. Köpek sahiplenmiştik okula. En büyük

başarılarımdan biri buydu. Benden önceki başkanlar hiçbir şey

yapmamışlardı. Benim de tek yaptığım şey köpek

sahiplenmek oldu. O da başarılı gitmedi. Başkanlığım bitince

okuldan gönderdiler. Başkanlık yarışı da çok hırslı geçti. Yurt

dışından geldiğim için kendi sınıfım dışında kimse beni

tanımıyordu. Sınıflarda da az kişi vardı. Okul fen ve anadolu

lisesi diye iki bölümden oluşuyordu. Ben anadoludaydım.

Normalde fenden bir aday, anadoludan bir aday çıkardı. Benim

sınıfımdan artı olarak iki aday daha çıkınca sorun yaşadık.

Zaten favori de değillerdi. Düşük oylar aldılar. Ben ve diğer

rakibim de 200’e yakın oy aldık. 3 oyla seçimi kaybettim.

Daha sonra darbe ile başkanlığı aldım (gülüyor). Şaka tabiki,

başkan olan arkadaş çok iyi biriydi. Buradan ona sevgiler.

>Hayatının en güzel yılları hangisiydi? İlk on yıl mı,

son on yıl mı?

>Son on yıl daha güzeldi. İlk on yılımda profesyonel

olmadan spor yapıyordum. Son on yılda her şeyi

daha profesyonel seviyede yaptım. Çok başarılı

olmasam da.

>Karantina en güzel nerede geçiyor? İzmir mi,

İstanbul mu?

>İzmir'de dışarı çıkmak daha rahat. İstanbul'da

dışarı çok çıkmıyorum ama İzmir'de de annemlerle

yaşadığım için dışarı çıkmak istemiyorum.

İstanbul'a daha rahat dışarı çıkarım diye geldim

ama bütün arkadaşlarım İzmir'de olduğu için yine

dışarı çıkamıyorum.

>Maskelerin tipik beyaz maske midir? Yoksa

rengarenk maske takanlardan mısın?

>Beyaz maske takıyorum ama siyah maske bulsam

siyah maske takacağım. Geçen gün eczaneden

alıyordum daha pahalı diye almadım. Biraz

pintiyimdir.

>Tavla mı oynamak istersin? Yoksa satranç mı?

>Satranç. Üniversitede de çevrimiçi bir şekilde

satranç dersleri veriyorum. Sekize yakın öğrencim

var. Okula 5-6 ödül de kazandırdım. Tavla %70 şans

oyunu.

ÜYELERİN SESİ
O MU? BU MU? - ARDA ARGÜDEN
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@ardaargüden

ERBEN SAMET ARİFOĞLU

http://www.instagram.com/ardaarguden
https://www.linkedin.com/in/ardaarg%C3%BCden/


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının dünyada yarattığı etki neticesinde 24 Mart 1923 tarihinde kapakta Mustafa

Kemal Atatürk yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının dördüncü yılında yaşadığı hızlı büyümesinden ötürü 21 Şubat 1927

tarihinde Mustafa Kemal Atatürk kapakta yeniden yer aldı.

II. Dünya Savaşı'nın devam ettiği günlerde Almanların Türkiye'ye saldıracağı konuşulurken Time Dergisi bu saldırıyı

gündeme getirdi. 19 Mayıs 1941 tarihinde çıkan derginin kapağında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü yer aldı.

II. Dünya Savaşı'nın son zamanlarına yaklaşıldığında Türkiye'nin süper güçlerden (ABD, Almanya, SSCB) hangisinin

yanında yer alacağı konuşuluyordu. Time dergisi 12 Haziran 1943 tarihindeki sayısında Türkiye'nin ABD'nin

yanında kolayca yer bulacağını iddia ederken kapakta Başbakan Şükrü Saraçoğlu yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin IMF ve NATO'ya üye olmasının yer aldığı derginin 3 Şubat 1958 tarihli sayısının

kapağında Başbakan Adnan Menderes yer aldı.

12 Eylül 1980 darbesine gidiş sürecinin ve Kenan Evren'in anlatıldığı 29 Eylül 1980 tarihli sayının kapağında

Cumhurbaşkanı Kenan Evren yer aldı.

Papa II. Ioannes Paulus'a suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca derginin 9 Ocak 1984 tarihli sayısının

kapağında Papa II. Ioannes Paulus ile birlikte yer aldı.

Cep Herkülü lakabıyla da bilinen Türk halterci Naim Süleymanoğlu derginin 3 Ocak 1988 tarihli sayısının

kapağında yer aldı.

Türkiye'de yaşanan türban sorunlarının aktarıldığı 15 Temmuz 2007 tarihli sayıda dergi, Mine Karakaş'a kapağında

yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk doktor Mehmet Öz, derginin 13 Haziran 2011 tarihli sayısının

kapağında yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi manevralarının ve Arap Baharı sonrası bölgede güçlenen Türkiye'nin aktarıldığı 17

Kasım 2011 tarihli sayının kapağında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

2021 yılının ilk sayısında Koronavirüsüne karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci

kapakta yer aldılar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

TARİH
TIME DERGİSİ KAPAĞINDA TÜRKLER
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Amerika Birleşik Devletleri'nin haftalık

haber dergisi Time, yıllar boyunca

kapağında 12 kere Türklere yer verdi.

ERBEN SAMET ARİFOĞLU



Daha doğmadan babasını, üç yaşında da annesini kaybetti. Kimsesi

kalmayan Safiye Ayla, İstanbul Çağlayan Darüleytamında (Yetimhane)

yaşamaya başladı. İlkokulu bu kurumda okudu. Ardından Bursa

Milletvekili Şeyh Servet Efendi tarafından evlat edinildi. Eğitimine Bursa

Muallim (Öğretmen) Mektebinde devam etti. 1920 yılında okulu

bitirdikten sonra İstanbul'da ilkokul öğretmenliğine atandı. 

Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Safiye Ayla, Eyyubi Mustafa

Efendi'den ve Yesari Asım Bey'den müzik, usul ve makam dersleri aldı.

İlk plağını 1930 yılında doldurdu. Plakta Yesari Asım Bey'in "Sevda

Yaratan Gözlerin" ve "Bekledim De Gelmedin" eserlerini seslendirdi. Bu

süreçte Mustafa Sunar, Sadettin Kaynak, Udi Nevres Bey gibi isimlerden

de dersler aldı. 

1931 yılında Darüttalim-i Musiki Heyetinin konserlerinde ilk kez sahneye

çıktı ve öğretmenlikten ayrıldı. Gazinolarda sahneye çıkmaya başladı.

1932 yılında İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey'in evinde Mustafa Kemal

Atatürk'ün huzuruna çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği ses

sanatçısı olan Safiye Ayla, okuduğu "Yanık Ömer" adlı eseri de huzurda

okudu. Mustafa Kemal Atatürk'ün hoşuna gitmesi üzerine tekrar tekrar

okumasını istedi.

Geriye kalan yaşamında TRT İstanbul Radyosu başta olmak üzere sayısız

konser verdi. Beş yüzden fazla plak doldurdu. Türk Sanat Müziğinden yolu

geçen herkese örnek oldu ve dinleyicilerin en beğenilen sanatçısı oldu.

Son konserini Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına ve Türk Kültürüne

Hizmet Vakfı hayrına 1987 yılında verdi. Konser İstanbul Atatürk Kültür

Merkezinde gerçekleştirildi.

Yanık Ömer

Bir İhtimal Daha Var

Bekledim De Gelmedin

Çile Bülbülüm Çile 

Safiye Ayla, Targan soyadını aldığı eşi

Şerif Muhittin Targan ile 8 Nisan 1950

tarihinde evlendi.

Takvimler 14 Ocak 1998'i gösterdiğinde

İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına

defnedildi. 1968 yılında yazdığı mirasına

göre tüm mal varlığı Türk Egitim Vakfına

bağışlandı.

Türk Sanat Müziğinin divalarından olan

Safiye Ayla'nın eşsiz sesinden,

eserlerini dinlemenizi öneririz.

Öneri: Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emel

Seçen'in "Hem öksüz hem yetim hem

öğretmen hem sanatçı" başlıklı yazısı ve

Sabah Gazetesi köşe yazarı Hıncal Uluç'un

"SAFİYE VE NAZIM!." başlıklı yazısı.

TARİH
TARİHTE OCAK AYI: 14 OCAK 1998'DE SAFİYE AYLA'YI KAYBETTİK
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Türk Sanat ve Klasik müziğinin usta ismi olan Safiye Ayla, 14

Temmuz 1907 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti

İstanbul'da hayata gözlerini açtı.

ERBEN SAMET ARİFOĞLU



Düzenli Ordunun da ilk savaşı olan I. İnönü Savaşı, Türk kuvvetlerinin

zaferi ile sonuçlandı.

TBMM'nin kurduğu Düzenli Ordunun Batı Cephesindeki ilk zaferinden

sonra; ordunun komutanı Albay İsmet Paşa'nın (İnönü) rütbesi

tuğgeneralliğe yükseltildi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası

Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi (20 Ocak 1921), İtilaf Devletlerinin

düzenlediği Londra Konferansına TBMM davet edildi, Afganistan ile

dostluk antlaşması imzalandı (1 Mart 1921), İstiklal Marşı kabul edildi

(12 Mart 1921), Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı (16

Mart 1921).

11 Ocak 2021 tarihinde 100. yılını kutladığımız bu kutlu zafer hakkında

Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Büyük Nutkunda, “İznik'ten, Gediz

üzerinden Uşak'a kadar bir hat çekildiğini düşününüz, bu hattın, Gediz'in

kuzeyinde kalan parçası iki yüz kilometredir. Gediz'den Uşak'a olan

parçası da otuz kilometre kadardır.

Düşman, üç tümenle bu hattın kuzey ucundan Eskişehir üzerine yürüdü.

Bizim Gediz'de bulunan önemli kuvvetlerimiz, Eskişehir üzerinden bu

düşman tümenlerini karşılamaya mecburdu. Karşıladı ve yendi.

İnkılâbımızın tarihine, Birinci İnönü Zaferi'ni kaydetti.” diyor.

TARİH
TARİHTE OCAK AYI: I. İNÖNÜ SAVAŞI
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Türk Kurtuluş Savaşı'nın Batı

Cephesinde TBMM'ye bağlı Düzenli

Ordunun ve Yunan Kuvvetlerinin ilk

karşılaştığı I. İnönü Savaşı, 6-11 Ocak

1921 tarihlerinde meydana geldi.

ERBEN SAMET ARİFOĞLU



>Çocukluğunda olmak istediğin bir meslek var mıydı? Fikrinde

bir değişiklik oldu mu?

>İlk kadın cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayalim vardı.

Çocukken Dolmabahçe Sarayı’nda istediğimiz her odaya

giremediğimizi fark ettiğimde çok üzülmüştüm. Bir gün

cumhurbaşkanı olursam dilediğim yere girebileceğimi

düşünmüştüm. Fikirlerim lisede oldukça yön değiştirdi. Sanırım

en büyük sebebi Fen Lisesinde okumam oldu. Tipik bir sayısal

öğrencisi oldum ve hayallerim mühendis olmaya evrildi. 

>Hangi üniversitede ve hangi bölümde okuyorsun? İyi ki bu

bölümü seçmişim diyor musun?

>İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden

mezunum. Seçtiğim bölüm ve okul konusunda hiçbir zaman

pişmanlık duymadım. Şu an bir kez daha tercih hakkım olsa

yine İTÜ’yü tercih ederim. Verdiği kaliteli eğitim/akademik

boyutu bir yana İTÜ’ye başladığınız gün size çok köklü bir aileye

girdiğinizi hissettiriyor. Mezunlarla olan ilişkiler, sunduğu

fırsatlar, oluşturduğunuz çevre gibi sayabileceğim çok fazla

artısı var.  Okuduğum bölümü değerlendirecek olursam benim

hayattan beklentilerim ve hayallerimi düşündüğümüzde aldığım

en doğru kararlardan biriydi. İşletme Mühendisliği çok yönlü bir

bakış açısı sunuyor. Öğrenciyi kesinlikle kısıtlamayan

yaratıcılığını besleyen ve yönelebileceği neredeyse sınırsız alan

sunan bir bölüm.

>Üniversite kulüpleri veya dernek veya vakıf deneyimlemelerin

var mı? Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı ile yolun ne zaman

ve nasıl kesişti?

>Üniversite yıllarımda -İTÜ'de- Yönetişim Kulübünün kurucu

üyelerindendim. Kulüplere yönetişim ile ilgili eğitimler

düzenlemek amacıyla yola çıkmıştık. O süreçte çok fazla şey

öğrendik. Sıfırdan bir kulüp kurmanın zorluklarını çok fazla

yaşadık. Türkiye’de yönetişimle ilgili bir şeyler yapmak isteyen

biri varsa Argüden Yönetişim Akademisi ile yolunun

kesişmemesi zaten mümkün değil. Bize çok katkıları oldu farklı

vizyonlar, açtılar ve belki de bugünkü Gençlik Ağının

oluşmasının temellerinin atılması sağlandı.

>Gençlik Ağında aktif olarak bir projede ya da bir

kurulda yer alıyor musun?

>Gençlik Ağında Proje Merkezinin liderliğini

yapıyorum. Bu kadar sayıda gönüllünün

yönetişimin her kesimde yaygınlaşması gibi ortak

bir noktada buluşması, bunun için projeler

geliştirmesi beni çok heyecanlandırıyor. Gençlik

Ağında çok farklı alanlarda çalışan, farklı eğitimler

alan gönüllü arkadaşlarımız var. Birbirimize çok

fazla şey kattığımızı düşünüyorum. Aramıza

salgın sürecinde katılanlarla sadece çevrimiçi

olarak tanışmış olsak bile çok güzel bir enerji

yakaladık. Böyle bir ekipte yer almak beni çok

motive ediyor.

>Günümüzde Erasmus yapmak her üniversite

öğrencisinin hayali diyebiliriz. Sen Erasmus yaptın

mı?

>Ben Erasmus yapmadım öyle bir hayalim de hiç

olmadı açıkçası. Ancak yapan birçok arkadaşım

Erasmus deneyimlerinden dolayı çok mutlular.

Şimdi geriye dönüp baktığımda fark ediyorum ki

öğrenciliğimde konfor alanımdan çıkmak

istememişim. Aslında denenebilirmiş.

ÜYELERİMİZİ TANIYORUZ
MERVE GÜL ARSLAN
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Merve Gül Arslan  - Linkedin

TURNA SİMA GÜRLEVÜK

https://www.linkedin.com/in/merve-g%C3%BCl-arslan-b93622b3/


>Hayatını plan yaparak mı yaşarsın? Planlarının ne kadarını

gerçekleştirirsin?

>Plan yapmadığım zaman huzursuz oluyorum, planlar önümü

daha net görmemi ve farklı alternatiflere karşı kendimi

hazırlamamı sağlıyor. Zaten salgın süreci de hepimize gösterdi ki

planlarımızı oluştururken esnek olmalıyız, çok uzun süreli planlar

yapmamalıyız. Diğer türlü gerçekleşmeyen planlar beni

demoralize ediyor. O yüzden hayatımın her alanında

esneyebilecek planlar yapıyorum dolayısıyla gerçekleşmediği çok

az oluyor.

>Elde etmek istediğin bir şey hakkında maddiyat senin için engel

midir?

>Maddiyatın engel olup olmaması ne elde etmek istediğime bağlı.

Engel olamaz dersem yalan söylemiş olurum. Engel olabilir ancak

genelde engel olmayacağını bildiğim ulaşılabilir şeyler isteyip

mutlu olmaya çalışırım.

>Tarihte yaşanan olaylardan birini yaşamak isteseydin bu hangisi

olurdu?

>Tarihte bir ana şahit olma hakkım olsaydı, bu kesinlikle

İstanbul’un fethi olurdu. O zamanlara dair bir şeyler okumak,

izlemek bile derinden etkiliyor. O hikayelerin içinde olmak, birebir

yaşamak çok isterdim.

>Bu salgın sürecinde sağlığımızı riske atmamak

için sürekli evde kalmak zorundayız. Okul ya da

iş hepsini uzaktan yürütüyoruz. Yerine getirmen

gereken görevlerinden kalan vakitleri nasıl

değerlendiriyorsun? Neler yapıyorsun?

>Salgının bana kattığı güzel alışkanlıklar oldu

diyebilirim. İşe giderken düzenli spor yapmaya

çok fazla zaman bulamıyordum. Vaktimin çoğu

yolda ve işte geçiyordu. Şu an spor gibi birçok

şey yapmak için daha fazla enerjim var. Ancak

yapacağımız şeyler kısıtlı ne yazık ki.

>Çocukluğunda unutamadığın bir an var mı?

>Belirli bir an diyemem belki ama

çocukluğumdan en çok özlediğim şey sanırım

okuldaki sabahçılık kavramı. Sabah erkenden

okula gidip öğlen 12.00 gibi eve dönüyorduk.

Yemek yiyip ödev yapmak dışında zaten başka

bir sorumluluğumuz olmadığı için günün geri

kalanını istediğim gibi kontrol edebilmeyi çok

özledim.

>Etkilendiğin ve yaşamak istediğin bir ülke var

mı? Neden?

>Bulunduğum yerle duygusal olarak çok fazla

bağ kuran bir insanım. Bu yüzden ülkemden

başka bir yerde yaşama fikri bana çok uzak

geliyor ama bir gün böyle bir karar alacak olsam

sanırım burası Avusturya Viyana olurdu. Tarihi

dokusu, nispeten sakinliği ile yaşayabileceğim

bir yer olabilir.

>Günün hangi saati daha verimlidir? 

>Ben kesinlikle sabah insanıyım. Güne 07.00

gibi başlarım. Saat 12.00’ye kadar yaptığım her

şeyde daha fazla verim alıyorum. Sanırım

çocukluğuma dair özlediğim şeyin sabahçılık

olması da bunu çok net gösteriyor.

ÜYELERİMİZİ TANIYORUZ
MERVE GÜL ARSLAN
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>Önereceğin; kitap,

yazar, dizi, film,

oyuncu, yönetmen,

şarkı, şarkıcı, yemek

var mı?

>Salgın sürecinde çok

fazla dizi, film önerisi

aldık. Benim de yemek

ile ilgilenenlere kitap

önerim olsun.

Zennup1844 kitabını

ve içindeki tüm

yemekleri önerebilirim.

TURNA SİMA GÜRLEVÜK
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Bulmacayı çözüp cevabı genclikagi@argudenacademy.org adresine yollayın. 

Doğru cevabı verenler arasından yapılacak çekiliş ile 3 kişiye hediye veriyoruz. 

ERBEN SAMET ARİFOĞLU


