
 

… 
 

 

 

 

… 
 

 

 

birizleyici 

2018 



Abone Ol 
 

 

Yazan ve Düzenleyen 

birizleyici 

birizleyici@mynet.com 

 

 

 

Bu kitabın, tüm hakları vicdanlarınızda saklıdır. 

 

 

Yazar Hakkında 

Bir izleyici, sizin gibi… 

 

 

…kitabı hazırlarken, bana yardımcı olan, canımdan 

çok sevdiğim eşim ve çocuklarıma… 
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ABONELİKLERİM 

 



ÖNSÖZ 

… 

‘Abone Ol’ kitabımla sizlere, Youtube’dan 

izlediğim vidolarla biriken notlarımın, bir yılını 

paylaşıyorum. 

Aldığım notlar, aklıma ve gönlüme giren 

sözlerdir. Bu yüzden vidolar da anlatılmak istenin, 

tamamını kapsamaz.   

Sözler benim değil, onlara aittir. Bir emek 

varsa onlarındır. Onlar paylaşırken, bende almam 

gerekeni alıyordum. Şimdi ben onları paylaşırken, 

umarım sizde almanız gerekeni alırsınız.  

Hem bu kitabı okur, hem de o sözlerin 

altındaki vidoları izlersiniz.  

Sizden tek bir ricam var; 

İzlediğiniz ve beğendiğiniz kanallara, 

Lütfen ‘Abone ol’un… 

 

 

 

 

 



 

… 

Ali Koyuncu, Barış Gürkaş, Barış Özcan,  

Başak Kablan, Dr. Sara, Erdem Taşkınsu,  

Erdi Karadeniz, Hakan Mengüç, Hasan Arslan,  

Hikmet Anıl Öztekin, Hüseyin Güngör, Kafile 

Kemal Hamamcıoğlu, Murat Kendugan, Serkan 

Karaismailoğlu,  

Sıtkı Aslanhan, Sinan Ergin, Sunay Akın,  

Buneis, Hepsiburada, Webrazzi 

… 

 

Sözlerinize sağlık… 

Çok TEŞEKKÜRLER… 

 

 



 

 

2017 

Aralık 

 

 
 

 



…herkesten öğrenilecek bir şey vardır… 

https://www.youtube.com/watch?v=DK1DtmPjnWw 

Barış Özcan 

 

 

…not defteri; görünmez düşünceleri görünür hale 

getiren sihirli bir araç gibidir… 

https://www.youtube.com/watch?v=NmuU0yD_LVU&t=3s 

Hasan Arslan 

 
 

…lütfen, hayallerinizi, projelerinizi, insanlara 

duyurmaktan çekinmeyin… 

https://www.youtube.com/watch?v=9xe3vb0Avos 

Hikmet Anıl Öztekin 

 
 

…biz kendimiz ile baş başa kalmaya çok korkuyoruz, 

ödümüz kopuyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=YHziySPPgI0 

Başak Kablan 

https://www.youtube.com/watch?v=DK1DtmPjnWw
https://www.youtube.com/watch?v=NmuU0yD_LVU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9xe3vb0Avos
https://www.youtube.com/watch?v=YHziySPPgI0


…kişi bilgi sahibi olunca, ne yazık ki değişmiş 

anlamına gelmiyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=didaf9dYGYE 

Sinan Ergin / livealive 

 
 

…tek bir günaydınla duydu, gözlerimdeki sözü, 

gözlerin… 

https://www.youtube.com/watch?v=FTrvEhRY4-U 

Kemal Hamamcıoğlu 

 
 

…eğer kendinize soru sormaktan korkar, cevaplar 

aramayı bırakırsanız, olduğunuz noktaya sıkışır 

kalırsınız… 

https://www.youtube.com/watch?v=YitiVWzLMjw&t=199s 

Murat Kendugan 

 
…daha basit, daha sade, daha kısa vadede ulaşılabilir 

hedefler… 

https://www.youtube.com/watch?v=GImWq70LdwA 

Erdi Karadeniz 

https://www.youtube.com/watch?v=didaf9dYGYE
https://www.youtube.com/watch?v=FTrvEhRY4-U
https://www.youtube.com/watch?v=YitiVWzLMjw&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=GImWq70LdwA


…okumazsınız, yazamazsınız… 

…alışmak iyi değildir... 

…belleksiz adam, kalpsiz adamdır… 

…bir kitabı, bir filimi bitirdiğinizde, değişerek 

çıkarsınız… 

https://www.youtube.com/watch?v=vZnzlAd6-co 

Ercan Kesal / Yazar Söyleşileri  / Hepsiburada 

 
 

…onu kaybetmemek için kendinden geçersin… 

https://www.youtube.com/watch?v=RraLlsagnPY 

Dr. Sara 

 

…sosyal medyadan vatan kurtaran, ne cevherler var… 

https://www.youtube.com/watch?v=UT7sQnqhfjQ&t=184s 

Ali Koyuncu 

 

…yeni bir şeyler söylemeden, bir pazara girmeniz çok 

zor… 

https://www.youtube.com/watch?v=RVeGH6J68AI 

Cenk Gümüşçüoğlu - Karbonat Ajansı/ Webrazzi 

https://www.youtube.com/watch?v=vZnzlAd6-co
https://www.youtube.com/watch?v=RraLlsagnPY
https://www.youtube.com/watch?v=UT7sQnqhfjQ&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=RVeGH6J68AI


…her yeni gelen gün, eğer bakmasını bilirsek 

hayatımıza yeni bir renk de katabilir… 

https://www.youtube.com/watch?v=_5fwRs94pvE&t=3s 

Barış Özcan 

 
 

…dünyada sonsuza kadar kalmayacağız, hayatınızı 

sahiplenin ve yaşamaya başlayın… 

https://www.youtube.com/watch?v=BowrWHznwBo 

Hasan Arslan 

 

 

…ne zaman biteceği bilinmeyen, bu hayat 

yolculuğunda ilk işim, ölümü ‘sıfır’ olmaktan 

çıkarmak… 

https://www.youtube.com/watch?v=C0hdWMyXlNQ&t=97s 

Kafile 

 

 

…tek problem, birlik ve bütünlüğün bozulmasıdır… 

https://www.youtube.com/watch?v=SWfrxafImc8 

Sinan Ergin livealive 

https://www.youtube.com/watch?v=_5fwRs94pvE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=BowrWHznwBo
https://www.youtube.com/watch?v=C0hdWMyXlNQ&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=SWfrxafImc8


 

…yayılın çimlerin üzerine, acele edin, er ya da geç 

çimenler yayılacak üzerinize… 

https://www.youtube.com/watch?v=CSu_UDLTL6Y 

Hakan Mengüç 

 

 

…gün içinde uçuşan düşüncelerinizi yakalamaya 

başladığınızda, şimdiye yaklaşmaya başlarsınız… 

https://www.youtube.com/watch?v=myQ5vdeQe7w&t=22s 

Barış Gürkaş 

 

 

…daha fazla oku ve daha fazla soru sor… 

https://www.youtube.com/watch?v=smBAkSoxE44 

Emre Keskin / Buneis 

 
 

…bir erkekten kurtulurken bile, bir erkekten yardım 

istemek zorundayım… 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Ko0Hrtr1A 

Başak Kablan 

https://www.youtube.com/watch?v=CSu_UDLTL6Y
https://www.youtube.com/watch?v=myQ5vdeQe7w&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=smBAkSoxE44
https://www.youtube.com/watch?v=P-Ko0Hrtr1A


…ne yaparsak yapalım her şey, önce kendinizi, sonra 

bütün insanlığı sevmenizle ilgilidir… 

https://www.youtube.com/watch?v=TlgF90CIT2c&t=633s 

Sinan Ergin livealive 

 
 

…zihninizin geçmiş deneyimlerden yola çıkarak, size 

sunduğu bazı uydurma hikâyeler… 

https://www.youtube.com/watch?v=aYpCYFs4Mlc&t=7s 

Hasan Arslan 

 

 

…önce bilin, sonra ona göre hareket edin… 

https://www.youtube.com/watch?v=ENwtC8LgPcw 

Barış Özcan 

 
 

…hayat bize klasik sorular sormayı öğretiyor. Bir kere 

farklı sorular sormaya başladığımızda, yenilikleri 

keşfettiğimizde, yapamayacağımız hiçbir şey yok… 

https://www.youtube.com/watch?v=ah-dUIliVy0 

Murat Kendugan 

https://www.youtube.com/watch?v=TlgF90CIT2c&t=633s
https://www.youtube.com/watch?v=aYpCYFs4Mlc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ENwtC8LgPcw
https://www.youtube.com/watch?v=ah-dUIliVy0


…biz gerçeklerin peşinden gidelim, bunlar uydurma 

diyoruz ama gerçeklerde bir tür kurgu aslında… 

https://www.youtube.com/watch?v=4FUeD-PW4fc 

Hakan Bıçakçı/Yazar Söyleşileri/ Hepsiburada 

 
 

…insanlar yıllarca bu televizyonda saçma sapan 

programlar izlemek zorunda kaldılar ve özgün 

yayınlarla yeni yeni tanışıyorlar… 

https://www.youtube.com/watch?v=W3QyX8uJVN0 

Ali Koyuncu 

 
 

…nefret etmek, zaman isteyen bir şey, boş insanların 

işi, vakti olanların işidir… 

https://www.youtube.com/watch?v=TrarDOwcmVw 

Başak Kablan 

 
 

…derin nefes alın, kabullenin, etrafı fark edin, anın 

kıymetini bilin çünkü elinizdeki tek şey şu an… 

https://www.youtube.com/watch?v=0W6B_nd-b6U&t=1s 

Barış Gürkaş 

https://www.youtube.com/watch?v=4FUeD-PW4fc
https://www.youtube.com/watch?v=W3QyX8uJVN0
https://www.youtube.com/watch?v=TrarDOwcmVw
https://www.youtube.com/watch?v=0W6B_nd-b6U&t=1s


…geçmiş dönemlerden ders almazsak, bu günü 

kuramayız… 

https://www.youtube.com/watch?v=58xykXLMKoo 

Osman Balcığil/Yazar Söyleşileri /Hepsiburada 

 
 

…dinlediğiniz, okuduğunuz şeyleri hayatınızın bir 

parçası haline getirmeniz… 

https://www.youtube.com/watch?v=tMt8kpC7wOA&t=9s 

Barış Gürkaş 

 

…tüketiciler banka istemiyor, banka aramıyor, 

tüketicilerin aradığı şey bankacılık hizmeti, sigortacılık 

hizmeti… 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu2pqkEwxo4&list=PLCMdvGg

DJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=6 

Yılmaz Sonışık-hangikredi.com /Webrazzi 

 
 

…çünkü insanlar onura edilmekten çok hoşlanırlar… 

https://www.youtube.com/watch?v=gmhba0q_zT4&t=7s 

Başak Kablan 

https://www.youtube.com/watch?v=58xykXLMKoo
https://www.youtube.com/watch?v=tMt8kpC7wOA&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Vu2pqkEwxo4&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Vu2pqkEwxo4&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=gmhba0q_zT4&t=7s


…takip etmeye değer içerikleri birbirimize önererek, 

bu kara perdeyi aralayabiliriz… 

https://www.youtube.com/watch?v=0D6UVAEmJPQ 

Erdi Karadeniz 

 
 

…ben her zaman kusurlu ve hatalı şeylere çekildim, 

tutuldum. Çünkü bu bana hakiki geliyor, güçlü 

geliyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=jwXW1vJqqhc 

Kemal Hamamcıoğlu/ Yazar Söyleşileri/ Hepsiburada 

 

…insanlar sizi ne kadar güçlü görürlerse görsünler, 

önemli olan sizin ne kadar güçlü hissettiğiniz… 

https://www.youtube.com/watch?v=Mb7t68qJjrc&t=78s 

Barış Gürkaş 

 
…benim iş hayatı ile ilgili bilgim; tecrübe ettiklerim, 

okuduklarım ve gözlemlediklerimle sınırlı… 

https://www.youtube.com/watch?v=XpM7w77si6Q&t=54s 

Murat Kendugan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0D6UVAEmJPQ
https://www.youtube.com/watch?v=jwXW1vJqqhc
https://www.youtube.com/watch?v=Mb7t68qJjrc&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=XpM7w77si6Q&t=54s


 

 

2017 

Kasım 

 

 
 

 



…zamanı biz bulduk, zamanın kölesi olduk… 

https://www.youtube.com/watch?v=7juFhE-JI6k 

Başak Kablan 

 
 

…sana ait olmayan anlardan, gitmediğin yollardan, 

yorulmadın mı? … 

https://www.youtube.com/watch?v=VsyWwzD3VFU 

Kemal Hamamcıoğlu 

 
 

…iş hayatına yönelik her şeyi, işletme okuyarak 

öğrenemezsiniz… 

https://www.youtube.com/watch?v=mPdRyuTQIXE&t=6s 

Murat Kendugan 

 
 

…başarımın sırrı gerçek olmak, ağladığımı da 

saklamadım, gülmemi de saklamadım… 

https://www.youtube.com/watch?v=YCZzsoJX8IE 

Nilgün Bodur/Yazar Söyleşileri/ Hepsiburada 

https://www.youtube.com/watch?v=7juFhE-JI6k
https://www.youtube.com/watch?v=VsyWwzD3VFU
https://www.youtube.com/watch?v=mPdRyuTQIXE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=YCZzsoJX8IE


…geri kazanmak veya unutmak, ikisi de aynı 

patikadan geçer… 

https://www.youtube.com/watch?v=KRdNEmzFUOg 

Dr. Sara 

 

…duyuyorum onların neşelerini, neşeleri genç, 

neşeleri daha yaralanmamış… 

https://www.youtube.com/watch?v=WVgC_03n1bs 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

 

…sizin alternatifleriniz olması, sizin özgür olduğunuz 

anlamına gelmiyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=N_F2sxrPog8 

Sinan Ergin livealive 

 
 

…bu dünya insanın tatmin olma yeri değil, bilakis o 

tatminsizliği hissedip, asıl tatmin olacağı şeye talip 

olması için yaratılmıştır… 

https://www.youtube.com/watch?v=FaCIJfCQ8OI 

Hikmet Anıl Öztekin 

https://www.youtube.com/watch?v=KRdNEmzFUOg
https://www.youtube.com/watch?v=WVgC_03n1bs
https://www.youtube.com/watch?v=N_F2sxrPog8
https://www.youtube.com/watch?v=FaCIJfCQ8OI


…efsaneler kendini yeniler ve yaşamaya devam eder… 

…Efsaneler asla ölmez… 

https://www.youtube.com/watch?v=gqKfG0izuwI 

Barış Özcan 

 

 

…erkek beyni, dinlemeye müsait bir beyin değildir… 

https://www.youtube.com/watch?v=h79aY3Wc6qw 

Serkan Karaismailoğlu Ortapia 

 

 

…daha iyi limanlarda, daha fazla zaman 

geçirebilseydiniz…  

https://www.youtube.com/watch?v=e-RVvMGRb5A 

Hasan Arslan 

 

 

 …tarihi karşılıklı çok okuyalım, sorgulayalım ama asla 

yargılamayalım… 

https://www.youtube.com/watch?v=mLLY5yNWP4M&t=20s 

Ahmet Şimşirgil/ Yazar Söyleşileri/ Hepsiburada 

https://www.youtube.com/watch?v=gqKfG0izuwI
https://www.youtube.com/watch?v=h79aY3Wc6qw
https://www.youtube.com/watch?v=e-RVvMGRb5A
https://www.youtube.com/watch?v=mLLY5yNWP4M&t=20s


…konuyu tekrar etmeniz, öğrendiklerinizi kalıcı hale 

getirir… 

https://www.youtube.com/watch?v=tOkQ9Ze5OZQ 

Barış Gürkaş 

 
 

…sorumluluğu üzerine alıp, o durumu çözmekle 

mükellefsin… 

https://www.youtube.com/watch?v=MROsRK7GOcA 

Başak Kablan 

 

 

…mutsuzluğun, huzursuzluğun, bütün sıkıntının ana 

nedeni, doğru karar alamamasıdır… 

https://www.youtube.com/watch?v=E5rLSIyUEks 

Sinan Ergin livealive 

 
 

…yüzün yok, yüzsüz çırpınışların ondan… 

https://www.youtube.com/watch?v=WJCWG8JEvdc 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=tOkQ9Ze5OZQ
https://www.youtube.com/watch?v=MROsRK7GOcA
https://www.youtube.com/watch?v=E5rLSIyUEks
https://www.youtube.com/watch?v=WJCWG8JEvdc


…bizden Peygamber olmamız istenmiyor ama 

Peygamber gibi olmamız isteniyor…  

https://www.youtube.com/watch?v=XmvZ_v-Jx20&t=82s 

Hikmet Anıl Öztekin 

 
 

…çok iyi bir öğrenici olmanın sırrını söyleyeyim mi 

size; ‘’Öğretmen olmak’’… 

https://www.youtube.com/watch?v=EMlNstwTHfU 

Barış Özcan 

 

 

…iç savaşalar en tehlikelidir. Her zaman çok uzun 

sürer, hiçbir zaman bitti diyemezsiniz… 

https://www.youtube.com/watch?v=B85_XLGC7Uw 

Başak Kablan 

 

…insan inatçı ama kaldırım bulamayan ayakları, 

ölümden korkmuyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=UULHbU2T97A 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=XmvZ_v-Jx20&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=EMlNstwTHfU
https://www.youtube.com/watch?v=B85_XLGC7Uw
https://www.youtube.com/watch?v=UULHbU2T97A


…eğer bir ürünün müşterisi yoksa hiçbir anlamı 

yoktur… 

https://www.youtube.com/watch?v=EnMO0JieG5U 

Çiğdem Toraman-StarterHub /Webrazzi  

 
 

…hayattaki en kritik hatalardan biri, mutluluğun tek 

formülünün, aşkı bulmak olduğunu düşünmemiz… 

https://www.youtube.com/watch?v=MUg2VH20xR0&t=108s 

Barış Gürkaş 

 
 

…suç; toplumdaki bazı ters giden şeylere verilen 

tepkidir… 

https://www.youtube.com/watch?v=dwQT2SgChoI 

Başak Kablan 

 
 

…yaraları sevmek lazım, karanlığı da, karanlık iyidir, 

kir tutar… 

https://www.youtube.com/watch?v=lIDfw_WL9Oc 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=EnMO0JieG5U
https://www.youtube.com/watch?v=MUg2VH20xR0&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=dwQT2SgChoI
https://www.youtube.com/watch?v=lIDfw_WL9Oc


…özgüven sahada olur… 

https://www.youtube.com/watch?v=O45a1sXNzc0&t=72s 

Sıtkı Aslanhan 

 

 

…hayallerini gerçekleştiren insanlar, genellikle 

yetenek ve nitelik arasındaki farkı anlamış olanlardır. 

Yetenek hepimizin içinde saklı. Nitelik ise başarıya 

giden bir yolculuk… 

https://www.youtube.com/watch?v=abXLIXZI5b4 

Murat Kendugan  

 
…gelin size mutfağımda videoları nasıl pişiriyorum 

onu göstereyim… 

https://www.youtube.com/watch?v=8ywsjyr-fow 

Barış Özcan 

 
 

…sevmeyi en iyi bilenler, hep uykusuz… 

https://www.youtube.com/watch?v=bLnZ_5y0PeY 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=O45a1sXNzc0&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=abXLIXZI5b4
https://www.youtube.com/watch?v=8ywsjyr-fow
https://www.youtube.com/watch?v=bLnZ_5y0PeY


…elindekini satarak para kazanmak yerine, 

elindekiyle daha çok girişim yaparak, daha çok 

üretmek ve üreterek para kazanmak… 

https://www.youtube.com/watch?v=P1Eaxq4kDg&index=7&list=PLC

MdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&pbjreload=10 

Seçkin Canan-Olmadık Projeler /Webrazzi 

 

 

…en yakın, en yabancı, yakınlık mesafeleri 

kısaltmıyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ0ZcbPburw 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

 

…benim gözümde, Youtube aslında bir çeşit salata. Bu 

salatanın sahibi sizsiniz ve salatanın içinde ne olması 

gerektiğine siz karar veriyorsunuz… 

https://www.youtube.com/watch?v=7oLTEykzfgE 

Murat Kendugan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1Eaxq4kDg&index=7&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=P1Eaxq4kDg&index=7&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=VQ0ZcbPburw
https://www.youtube.com/watch?v=7oLTEykzfgE


 

 

2017 

Ekim 

 

 
 

 



…en güzel yolculuklar, tek bir adımla başlar… 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn3nzfkJTiM 

Dr. Sara 

 

…dünya, bu diyorlar bize, bizde bir adım atmayı 

düşünmüyoruz… 

https://www.youtube.com/watch?v=x0j6sqyfyyg 

Başak Kablan 

 
 

…siz, sözle değil, davranışlarınızla, duruşlarınızla, 

olgunluklarınızla örnek olmaya çalışın… 

https://www.youtube.com/watch?v=MeXL-4vnuu4 

Hikmet Anıl Öztekin 

 
 

…konuşmak; duygu ve düşüncelerinizi karşıdaki 

insana ulaştırmanın en etkili yolu… 

https://www.youtube.com/watch?v=PgW0TXgWqg0 

Barış Gürkaş 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn3nzfkJTiM
https://www.youtube.com/watch?v=x0j6sqyfyyg
https://www.youtube.com/watch?v=MeXL-4vnuu4
https://www.youtube.com/watch?v=PgW0TXgWqg0


…yanağın yanama değdiğinde, göğsümden kelebek 

sürüsü geçmişti… 

https://www.youtube.com/watch?v=xzkgkqB1cw4 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

 

…insanları hiçbir zaman düşman olarak görmüyorum, 

dost olarak yanıma katmayı tercih ediyorum. Çünkü, 

düşmanlık duygusu insanı yıpratır… 

https://www.youtube.com/watch?v=Hm_1mt0ro48 

Canan Tan/ Yazar Söyleşileri/Hepsiburada 

 
 

…kimse aç karınla, diyet kararı almaz… 

https://www.youtube.com/watch?v=ao8qOnqDCpc 

Sinan Ergin livealive 

 
 

…antik insanlar,  çevrelerinde boşluklar oluştuğunda,  

bunları tanrıları ile kapatırlardı… 

https://www.youtube.com/watch?v=d-xI_P8v9U0 

Erdi Karadeniz 

https://www.youtube.com/watch?v=xzkgkqB1cw4
https://www.youtube.com/watch?v=Hm_1mt0ro48
https://www.youtube.com/watch?v=ao8qOnqDCpc
https://www.youtube.com/watch?v=d-xI_P8v9U0


…kader; sevdiğin için tesadüflerden bir köprü inşa 

etmektir… 

https://www.youtube.com/watch?v=EWd-nK5zHHU 

Serkan Karaismailoğlu Ortapia 

 

 

…başarılı insanlar, güçlü yönlerinden en iyi şekilde 

yararlanmayı bilen insanlardır… 

https://www.youtube.com/watch?v=6RMwC1kO2As&list=PLw7Shv5l

-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc&index=9 

Mumin Sekman/Yazar Söyleşileri /Hepsiburada 

 

 

…düşlerinden sevdiğin biri düşünce uyanırsın, 

kırılırsın, acıtırsın canını bile bile… 

https://www.youtube.com/watch?v=Sktjz_0kkdE 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

…ne oluyorsa, içimize atmaktan oluyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=YdAs_R5wBLQ 

Erdem Taşkınsu 

https://www.youtube.com/watch?v=EWd-nK5zHHU
https://www.youtube.com/watch?v=6RMwC1kO2As&list=PLw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=6RMwC1kO2As&list=PLw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Sktjz_0kkdE
https://www.youtube.com/watch?v=YdAs_R5wBLQ


…biz daha yokken meydana gelen olaylar, biz sıradan 

hayatlarımıza devam ederken, astronomide sessiz 

sedasız yeni bir çağı başlatıyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=wJ3nJS2qRTg 

Barış Özcan 

 

…zaten bir insan herkese çok iyi gözüküyorsa, ona 

dikkat edin derim… 

https://www.youtube.com/watch?v=obO1GWnhWdI 

Hakan Mengüç 

 

…mücadele ne kadar büyükse, başarı o kadar 

büyüktür… 

…lider olmak istiyorsanız, her şey kötüye gittiğinde siz 

ortaya çıkın… 

https://www.youtube.com/watch?v=nvq9jcgn4Es 

Sinan Ergin livealive 

 

…yazmasaydım, infilak ederdim… 

https://www.youtube.com/watch?v=QBgmmbrF10s&index=5&list=P

Lw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc 

Bahadır Yenişehirlioğlu /Yazar Söyleşileri /Hepsiburada 

https://www.youtube.com/watch?v=wJ3nJS2qRTg
https://www.youtube.com/watch?v=obO1GWnhWdI
https://www.youtube.com/watch?v=nvq9jcgn4Es
https://www.youtube.com/watch?v=QBgmmbrF10s&index=5&list=PLw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc
https://www.youtube.com/watch?v=QBgmmbrF10s&index=5&list=PLw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc


…sizi diğer insanlardan ayıran özelliğiniz her neyse, 

keşfedin! Fark edilebilir olun! İş hayatında hepimiz 

için yer var… 

https://www.youtube.com/watch?v=sA02d5q6V7E 

Murat Kendugan  

 
 

…paylaşılan deneyimleri mutlaka dikkate almak ve 

bunları değerlendirerek hayata devam etmek… 

https://www.youtube.com/watch?v=rr5aGmQzl4Q 

Cem Cergi / Buneis 

 

…gerçek bir kahramanın gücü kaslarının değil, 

kalbinin kuvvetiyle ölçülür. Aradığım böyle bir kalp. 

Tek istediğim bunun gibi bir şey... 

https://www.youtube.com/watch?v=RHOg3FA9UwU 

Barış Özcan 

 

…hayal ettiklerini yapsınlar. Dünyada görmek 

istedikleri değişiklik kendileri olsun… 

https://www.youtube.com/watch?v=mhc87Zj9RjM&index=8&list=PL

w7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc 

Refika Birgül / Yazar Söyleşileri/ Hepsiburada 

https://www.youtube.com/watch?v=sA02d5q6V7E
https://www.youtube.com/watch?v=rr5aGmQzl4Q
https://www.youtube.com/watch?v=RHOg3FA9UwU
https://www.youtube.com/watch?v=mhc87Zj9RjM&index=8&list=PLw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc
https://www.youtube.com/watch?v=mhc87Zj9RjM&index=8&list=PLw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc


…hep bir erkek gelir ve kadının hayatını kurtarır, bu 

yüzden yıllarca kadınlar beyaz atlı prens beklerler… 

…benim üzerindeki bu gömlek, başka birinin kefeni 

olmamalı… 

https://www.youtube.com/watch?v=plH3vc3lwi8 

Başak Kablan 

 

…okur beni neden okuyor? Ahmet Ümit’in bakış 

açısını, bakış açısını sözcüklere dökmesini, kendi 

kurgusuyla anlatması için… 

https://www.youtube.com/watch?v=NonrZmUmz1w&list=PLw7Shv5l

-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc&index=4 

Ahmet Ümit/Yazar Söyleşileri /Hepsiburada 

 
 

…bence zulmü yapan kadar, zulmü seyreden de 

suçludur… 

…ben artık büyümek istemiyorum, ben artık küçülmek 

istiyorum, ben artık kalabalıklaşmak istemiyorum, 

ben azalmak istiyorum, ben basitleşmek istiyorum… 

https://www.youtube.com/watch?v=mwzVHYuDn2A 

Başak Kablan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plH3vc3lwi8
https://www.youtube.com/watch?v=NonrZmUmz1w&list=PLw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=NonrZmUmz1w&list=PLw7Shv5l-eFpcdVKA0jX__ADv70pNVIcc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mwzVHYuDn2A


…sonrasında iş hayatına katılacaksınız. 

Sorumluluklarınız artacak. Her işin ve iş yerinin farklı 

bir kültüre sahip olduğunu göreceksiniz… 

https://www.youtube.com/watch?v=znyxDFUAjAk 

Murat Kendugan 

 

 

…nefis, daima olmayanları, eksik olanları gündeme 

taşır, doğası nankördür nefsin… 

https://www.youtube.com/watch?v=0Czs3jgdPHs 

Kafile 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=znyxDFUAjAk
https://www.youtube.com/watch?v=0Czs3jgdPHs


 

 

2017 

Eylül 

 

 
 

 



…kadınlar daha çok, zeki erkekleri severler… 

https://www.youtube.com/watch?v=SNSFgQAZWRI 

Hakan Mengüç 

 

 

…hayalin ne olursa olsun, onu gerçekleştirebilirsin… 

https://www.youtube.com/watch?v=rVMz2-eZGbI 

Dr. Sara 

 

…ne yaparsan yap, yapamadıklarınla yargılanacağını 

öğrenemedin… 

https://www.youtube.com/watch?v=TwF0qfq1yho 

Erdi Karadeniz 

 
 

…sonsuzluk, belki de insanoğlunun ilk keşfettiği soyut 

kavram… 

https://www.youtube.com/watch?v=wGjjAnhsb20 

Barış Özcan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNSFgQAZWRI
https://www.youtube.com/watch?v=rVMz2-eZGbI
https://www.youtube.com/watch?v=TwF0qfq1yho
https://www.youtube.com/watch?v=wGjjAnhsb20


…utangaçlıkla mücadele süreci, kovaya damla damla 

su doldurmaya benzer… 

https://www.youtube.com/watch?v=KVYVYw4AURk 

Barış Gürkaş 

 
 

…bildiklerimin hepsini başkalarına da öğreteyim ki, 

ben olmadığım zaman, onlarda oradan alıp 

götürsünler… 

https://www.youtube.com/watch?v=llFSbPx6F9Y 

Sevil Atasoy /Yazar Söyleşileri /Hepsiburada 

 
 

…su, beni çok rahatlatıyor, temiz bir başlangıç etkisi 

yaratıyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=AXve9KNqhW4&t=59s 

Başak Kablan 

 
…biz zihnimizi yönetmediğimizde, bir başkası 

bizimkini yönetiyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=PCrOachxyrI 

Hasan Arslan 

https://www.youtube.com/watch?v=KVYVYw4AURk
https://www.youtube.com/watch?v=llFSbPx6F9Y
https://www.youtube.com/watch?v=AXve9KNqhW4&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=PCrOachxyrI


…bir çocuğa yapabileceğiniz en büyük iyilik, kendi 

başına nasıl problem çözeceğine izin vermektir… 

https://www.youtube.com/watch?v=10v-kGORcgM 

Ahmet Naç/Yazar Söyleşileri /Hepsiburada 

 
 

…bende izlenmeye değer ne var? Bu sorunun cevabını 

bulduğunuz zaman, video çekmeye de hazırsınızdır… 

https://www.youtube.com/watch?v=BWL5cUGpIgw 

Başak Kablan 

 
 

…biz hangi ara, güçlülerin haklı olduğunu inanmaya 

başladık… 

https://www.youtube.com/watch?v=RFibAz6hLrs 

Barış Özcan 

 
…kibar bir üslup kullanın. Açık ve dürüst olun. Yavaş 

ve dostça bir ses tonuyla konuşun. Hayır demenin 

sorumluluğunu alın… 

https://www.youtube.com/watch?v=CUbITmaui-A 

Barış Gürkaş 

https://www.youtube.com/watch?v=10v-kGORcgM
https://www.youtube.com/watch?v=BWL5cUGpIgw
https://www.youtube.com/watch?v=RFibAz6hLrs
https://www.youtube.com/watch?v=CUbITmaui-A


…kütüphane var diye, ne kimse âlim olur, ne de 

entelektüel…  

https://www.youtube.com/watch?v=gD1j-VQLUqc&t=4s 

İlber Ortaylı /Yazar Söyleşileri /Hepsiburada 

 
 

…her hikâye, yakalaması için dinleyicisine bir ip 

uzatır… 

https://www.youtube.com/watch?v=VaDAzFJcIxY&t=28s 

Barış Özcan 

 

…bilimsel bilgilerden çok, deneyime önem veriyorum. 

Bilmenin ötesine geçmek istiyorum. Bilim insanları 

sonuçlara deneylerle ulaşır, sufilerse deneyimlerle 

ulaşır. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQ_Wlog9f8 

Hakan Mengüç 

 

…gömlek değiştirir gibi eğitim sistemi değiştirmeyi, 

biz iyi biliriz, biz biliriz, hatta en iyi biz biliriz… 

https://www.youtube.com/watch?v=fwdgrhd97rk 

Ali Koyuncu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gD1j-VQLUqc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VaDAzFJcIxY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=aqQ_Wlog9f8
https://www.youtube.com/watch?v=fwdgrhd97rk


 

 

2017 

Ağustos 
 

 

 

 

 

 

 



…bilgiye sahip olmanın önemi yok, o bilgiyi 

yapabilecek insana ihtiyaç var… 

https://www.youtube.com/watch?v=mMKZz_GxsGc&t=45s 

Sinan Ergin livealive 

 

…başkaları ne der. Elalem ne der kaygısıyla, 

etrafındaki herkesi düşünürsen, kendin olamazsın… 

 

…kendin ol. Başkalarının gürültüsünü değil, kalbinin 

fısıltısını dinle… 

https://www.youtube.com/watch?v=7QEh8tNbDzM 

Hakan Mengüç 

 

…her zorlukla birlikte, bir kolaylık vardır, her kolaylık 

bir zorluğun içinde gizlidir… 

 

…altın ateş ile kul bela ile imtihan edilir… 

 

…ne için varsan, onun için yaşa… 

https://www.youtube.com/watch?v=fGDCejK4e6o 

Hikmet Anıl Öztekin 

https://www.youtube.com/watch?v=mMKZz_GxsGc&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=7QEh8tNbDzM
https://www.youtube.com/watch?v=fGDCejK4e6o


…topluma nasıl bir katkı sağladığından tam emin 

olamadığımız ama delicesine hayran olduğumuz, 

İnsanları kutsuyoruz… 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsaS20i0yT0 

Başak Kablan ağustos 

 

…biz yaşamıyoruz sadece vakit geçiriyoruz… 

 

…ölünce değil, ölmeden bilelim… 

https://www.youtube.com/watch?v=5kCc-htzseo 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

 

…eğer zor şeyleri hızlıca öğrenmek ve potansiyelimizi 

sonuna kadar kullanarak kalıcı bir şeyler üretmek 

istiyorsak, derin çalışmak zorundayız… 

https://www.youtube.com/watch?v=JClap8zgC4E 

Barış Özcan 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsaS20i0yT0
https://www.youtube.com/watch?v=5kCc-htzseo
https://www.youtube.com/watch?v=JClap8zgC4E


…bir not defteriniz olsun ve yazarak rahatlamak için 

günlük kendinize ayıracak 15 dakikanız… 

https://www.youtube.com/watch?v=7sXZseoHSxA&t=117s 

Barış Gürkaş 

 

 

…öyle bir garip dünya, olmaz dediğin ne varsa olur… 

https://www.youtube.com/watch?v=rQu7gMVcPA4 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

 

…belki de, bazı şeyleri hiç bir zaman tam olarak 

anlayamayacağız… 

https://www.youtube.com/watch?v=GhfdQWe54-o 

Barış Özcan 

 

 

…biraz paylaşmak için çok olmasını beklemeyin… 

https://www.youtube.com/watch?v=uC_R1XF-o1E 

Dr. Sara 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7sXZseoHSxA&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=rQu7gMVcPA4
https://www.youtube.com/watch?v=GhfdQWe54-o
https://www.youtube.com/watch?v=uC_R1XF-o1E


…tövbe et! Değiş! Çünkü değişmek mümkün… 

https://www.youtube.com/watch?v=ThnPlQXNsYQ 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

…ölümsüz olabilmek için bengi suyu, hayat suyunu, 

ab-ı hayatı aramaya başladık. Nihayet onu 

bulduğumuzda, her yer karanlıktı… 

https://www.youtube.com/watch?v=QQNPlMDLkYo 

Barış Özcan 

 

 

…zihnimizde de bir sinema salonu var… 

https://www.youtube.com/watch?v=kC-Nthi8shE 

Hasan Arslan 

 

 

…bel altı mizah, yapması ucuz ve kolay, satması da 

aynı şekilde… 

https://www.youtube.com/watch?v=j8wRLBphC5g 

Ali Koyuncu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThnPlQXNsYQ
https://www.youtube.com/watch?v=QQNPlMDLkYo
https://www.youtube.com/watch?v=kC-Nthi8shE
https://www.youtube.com/watch?v=j8wRLBphC5g


 

 

2017 

Temmuz 
 

 

 

 

 

 

 

 



…sinema bir sanattır, toplum için mi? yoksa para için 

mi? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ser0dupcMrM 

Ali Koyuncu 

 

 

…sıkıntı çıkar ki, tadı çıksın… 

https://www.youtube.com/watch?v=17hZp1PdDC0 

Başak Kablan 

 

 

…şeytan, ayrıntıda boğar… 

https://www.youtube.com/watch?v=MXSN3jj1css 

Kafile 

 

 

…bir şeyi kendine layık görmüyorsan, o şeyin sende 

durması mümkün değil… 

https://www.youtube.com/watch?v=BvnWHG5dZzU&t=15s 

Sinan Ergin livealive 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ser0dupcMrM
https://www.youtube.com/watch?v=17hZp1PdDC0
https://www.youtube.com/watch?v=MXSN3jj1css
https://www.youtube.com/watch?v=BvnWHG5dZzU&t=15s


…her tuttuğu eli ömürlük sanıp, artık her şey anlatılır 

sayıyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=YlqX4yRtewM 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

 

…olumsuz düşünceler; kaygı, endişe gibi duyguların 

ortaya çıkmasına sebep olur… 

https://www.youtube.com/watch?v=KGMs9rAJ7Hg 

Barış Gürkaş 

 

 

…eylem; kendine güven ve öz saygıya giden yüksek bir 

yoldur. Bu yol açık olduğunda tüm enerjiler üzerinden 

akar… 

https://www.youtube.com/watch?v=rXu47vgvID8 

Barış Özcan 

 

…dünyadaki en zor iş, insanları yönetmek… 

https://www.youtube.com/watch?v=QEOlVZPDhKg&t=12s 

 Sinan Ergin livealive 

https://www.youtube.com/watch?v=YlqX4yRtewM
https://www.youtube.com/watch?v=KGMs9rAJ7Hg
https://www.youtube.com/watch?v=rXu47vgvID8
https://www.youtube.com/watch?v=QEOlVZPDhKg&t=12s


…ağzından çıkan bir kelimenin, başka bir insanın 

ruhunda nerelere varacağını, asla bilemezsin… 

https://www.youtube.com/watch?v=MHSfKxy_o-A 

Başak Kablan 

 

 

…dışarıda bir yerde, seni daha çok mutlu edebilecek 

bir meslek olabilir mi? Araştır! Emin ol! Sonrasında 

karanı verip, hedefine doğru ilerle!  

https://www.youtube.com/watch?v=PKOS-6eW6a0 

Murat Kendugan 

 

…gözlerinize bakmasını sağlayarak daha ikna edici 

olabilirsiniz. Siz göz kontağınızı iyi kurarsanız, kişide 

size göz kontağını iyi kuracaktır... 

https://www.youtube.com/watch?v=pYE3aq0kidE 

Hüseyin Güngör 

 

…çocukluk hayallerinizde, ne kadar özgür ve 

dolayısıyla ne kadar özgün olduğunuzu bir düşünün… 

https://www.youtube.com/watch?v=UAmR7Z1wIDI 

Barış Özcan 

https://www.youtube.com/watch?v=MHSfKxy_o-A
https://www.youtube.com/watch?v=PKOS-6eW6a0
https://www.youtube.com/watch?v=pYE3aq0kidE
https://www.youtube.com/watch?v=UAmR7Z1wIDI


…kendimizi ruhen, bedenen, zihnen farkında 

olabilmek, bu farkındalık yaşarken devamlılık içermesi 

gerekir… 

https://www.youtube.com/watch?v=IeFI3jUINqA 

Sinan ergin livealive 

 

 

…suçluluk psikolojisi, negatif hissetmek için 

mükemmel bir yoldur… 

https://www.youtube.com/watch?v=OZZPK5sMYRM&t=8s 

Barış Gürkaş 

 

 

…özgürlük ve adalet arayışında olan, milyonlarca 

insana, ilham verdi bu sözlerle başlayan konuşma 

‘’benim bir hayalim var’’… 

https://www.youtube.com/watch?v=LRHIYT9ljdM 

Barış Özcan 

 

…mutluluk daha derinde, kalbinin içinde… 

https://www.youtube.com/watch?v=RMk4NF_BjEU 

Dr. Sara 

https://www.youtube.com/watch?v=IeFI3jUINqA
https://www.youtube.com/watch?v=OZZPK5sMYRM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=LRHIYT9ljdM
https://www.youtube.com/watch?v=RMk4NF_BjEU


…şirketler büyüdükçe, çalışanlarında şirkete olan 

sorumlulukları artmaya başlıyor ve bu sorumluluk 

aslında şirketin imajını koruması için gerekli bir 

durum… 

https://www.youtube.com/watch?v=AiN5BB_FdgI 

Murat Kendugan 

 

 

…sizin bilinçaltınızı etkilemek ve daha çok 

markalarından satın almalarını sağlamak… 

https://www.youtube.com/watch?v=dP3kew06FAI 

Hüseyin Güngör 

 

 

...daha önce hiç yapmadığın şeyleri yapmak. Bana 

göre, tatilin en güzel tanımlarından biri bu… 

https://www.youtube.com/watch?v=MO5aRpDYIfE 

Barış Özcan 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AiN5BB_FdgI
https://www.youtube.com/watch?v=dP3kew06FAI
https://www.youtube.com/watch?v=MO5aRpDYIfE


 

 

2017 

Haziran 
 

 

 

 

 

 

 

 



…gün gelecek, bütün sınavlar anlamını kaybedecek… 

https://www.youtube.com/watch?v=u12lfWI5g-o 

Erhan Kahraman 

 

 

…sevdiğini helal bir gökyüzünde bulacaksın… 

 

…fark ettiniz mi? Uçurtmalar gökyüzünden eksildikçe, 

çocuk sayısı da azalıyor sokaklarda… 

https://www.youtube.com/watch?v=8ATqMXXNoWc 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

…hiçbir şey, hiçbir mevki, bir insana karşı fikirlerini 

belirtmene engel olmaması gerektiğini öğrendim… 

https://www.youtube.com/watch?v=D6BPqyLiZ7s 

Başak Kablan 

 

…bu bayram şekerle ağzımızı tatlandıracağımıza, 

kitapla aklımızı tatlandıralım… 

https://www.youtube.com/watch?v=yT1re8kVrhI 

Barış Özcan 

https://www.youtube.com/watch?v=u12lfWI5g-o
https://www.youtube.com/watch?v=8ATqMXXNoWc
https://www.youtube.com/watch?v=D6BPqyLiZ7s
https://www.youtube.com/watch?v=yT1re8kVrhI


…acı da, heyecan da, sevinç te, mutluluk ta, 24 

saatten uzun sürmüyor, her şeyin süresi 24 saat… 

https://www.youtube.com/watch?v=xs51RkOx_oM 

Başak Kablan 

 

 

…her işin kendi içersinde riskleri ve zorlukları mevcut… 

https://www.youtube.com/watch?v=4mOIlp-to6E 

Murat Kendugan 

 

…stres, canlı olmanın ön koşulu desek, sanırım 

yanılmış olmayız… 

…yaşamın coşkusunun büyük bir kısmını, zorlukların 

üstesinden gelerek… 

https://www.youtube.com/watch?v=yqJcPv5y2bE 

Barış Gürkaş 

 

…dinginliğe dönmemiz gerekiyor ki, daha rahat 

yargılarda bulunabilelim… 

https://www.youtube.com/watch?v=i7IKoTpDr0w 

Hasan Arslan 

https://www.youtube.com/watch?v=xs51RkOx_oM
https://www.youtube.com/watch?v=4mOIlp-to6E
https://www.youtube.com/watch?v=yqJcPv5y2bE
https://www.youtube.com/watch?v=i7IKoTpDr0w


…sosyal medyada beğenilmek, sürdürülebilir bir 

mutluluk için yeterli değil… 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd5SQ5uuzGw 

Barış Gürkaş 

 

…içinde bulunduğumuz kültür, konuştuğumuz ve 

yazdığımız dil, bizim farklı seçimler yapmamızı 

sağlıyor…  

https://www.youtube.com/watch?v=CMK0grd0RFA 

Barış Özcan 

 

…asıl korkulması gereken şey, gözleriniz kapalıyken 

değil açıkken size fısıldanan telkinler olmalıdır… 

https://www.youtube.com/watch?v=qDcoRDyYEhM 

Hüseyin Güngör  

 

 

…hayran olduğumuz, bilim insanları, mucitler, yaratıcı 

insanlarda, rüyalardan bilimsel şekilde de 

faydalanıyorlar… 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y6JR-VYq1Q 

Hasan Arslan 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd5SQ5uuzGw
https://www.youtube.com/watch?v=CMK0grd0RFA
https://www.youtube.com/watch?v=qDcoRDyYEhM
https://www.youtube.com/channel/UCh6ldS9-WiE5msDAPwkYzNw
https://www.youtube.com/watch?v=0Y6JR-VYq1Q


…hayatta her şeyi eğlenceli hale getiremezsiniz ama 

en azından işleri zamanında bitirmenin verdiği o 

müthiş haz duygusunu yaşayabilirsiniz… 

https://www.youtube.com/watch?v=TqHw5tneci8&t=5s 

Barış Özcan 

 

 

…onlara, yaptırmak istediğiniz şeyleri, geçmişte 

yaptıkları şeylere benzeterek ya da bağdaştırarak 

yaptırabilirsiniz… 

https://www.youtube.com/watch?v=3NYOpObTYAA 

Hüseyin Güngör  

 

…şiddeti yutmaya başlıyoruz, sanki hoş bir özellik 

gibi… 

https://www.youtube.com/watch?v=gxqV_OE0ne0 

Hasan Arslan 

 

 

…yalancı, daima bir adım öndedir… 

https://www.youtube.com/watch?v=JPKETKgv99c 

Dr. Sara 

https://www.youtube.com/watch?v=TqHw5tneci8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=3NYOpObTYAA
https://www.youtube.com/channel/UCh6ldS9-WiE5msDAPwkYzNw
https://www.youtube.com/watch?v=gxqV_OE0ne0
https://www.youtube.com/watch?v=JPKETKgv99c


…insanlar kendilerini tanıdıkları zaman, daha çok 

sahipleniyorlar kararlarını… 

https://www.youtube.com/watch?v=CHb7H4eY4nE&list=PLCMdvGg

DJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=12 

Özlem Denizmen - Para Durumu /Webrazzi  

 

 

…hayat o kadar kısa ki, birisinden nefret ederek 

vaktini harcama… 

 

…mucizeleri göremiyorum deme! Dışarı çık mucizeler 

her yerde… 

 

…geçmişinle barış ki, geleceğini zehir etmesin 

https://www.youtube.com/watch?v=AydQRXct_VY 

Hakan Mengüç 

 

 

…hayatla ara sıra baş ederken, kendimle baş etmeyi 

hiç başaramadım… 

https://www.youtube.com/watch?v=x65LwiGl5m8 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=CHb7H4eY4nE&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=CHb7H4eY4nE&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=AydQRXct_VY
https://www.youtube.com/watch?v=x65LwiGl5m8
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Mayıs 
 

 

 

 

 

 

 

 



…kork, kimse yok… 

https://www.youtube.com/user/erdikaradeniz/videos 

Erdi Karadeniz 

 

 

…bazılarımız da, duygularıyla karar versin… 

https://www.youtube.com/watch?v=Ix7gVH6u6Sk 

Başak Kablan 

 

 

…ters gidebilecek her şey, ters gidecektir… 

https://www.youtube.com/watch?v=-ykpyhb_QPo 

Barış Özcan 

 

 

…üzülecek bir şey yok, bu sadece birisinin fikri ve onu 

kendi üzerine yapıştırma… 

https://www.youtube.com/watch?v=jfcAH0iyFMI 

Hasan Arslan 

 

https://www.youtube.com/user/erdikaradeniz/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ix7gVH6u6Sk
https://www.youtube.com/watch?v=-ykpyhb_QPo
https://www.youtube.com/watch?v=jfcAH0iyFMI


…depresyon, çağın ruhsal nezlesi… 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4BgRrf6_TE 

Barış Gürkaş 

 

 

…eğer unutmaya niyetli olmasaydık, gömmezdik 

bence ölülerimizi… 

https://www.youtube.com/watch?v=eROQBaZDj3E 

Başak Kablan 

 

 

…bir nesneye sahip olmaktansa, bir aktiviteyle 

deneyiminizi artırmanız, sizi daha mutlu edecektir… 

https://www.youtube.com/watch?v=Dd7FrjfXt_o 

Barış Gürkaş 

 

 

…sevdiğinize son bir cümle söyleme fırsatınız olsaydı, 

o cümle ne olurdu? 

https://www.youtube.com/watch?v=fAvj66EKEJ8 

Hikmet Anıl Öztekin 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4BgRrf6_TE
https://www.youtube.com/watch?v=eROQBaZDj3E
https://www.youtube.com/watch?v=Dd7FrjfXt_o
https://www.youtube.com/watch?v=fAvj66EKEJ8


…bana göre, iyi bir öğrenici olmak; bildiklerimi 

paylaşmaktan geçiyor… 

https://www.youtube.com/user/b31416/videos 

Barış Özcan 

 

 

…kedilerin geçtiği sokakların bir bildiği vardır… 

https://www.youtube.com/watch?v=cAV4L1Nhw_g 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

 

…gelecekte var olmak için, küçük sermayelerle, 

hayata geçirilebilir yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var… 

https://www.youtube.com/watch?v=BpvPBlxlBgE 

Murat Kendugan 

 

 

…bazen kendimiz en büyük düşmanımız, benliğimiz 

içinde sürekli güreşiyoruz… 

https://www.youtube.com/watch?v=1St9RmdOXxU 

Hasan Arslan 

https://www.youtube.com/user/b31416/videos
https://www.youtube.com/watch?v=cAV4L1Nhw_g
https://www.youtube.com/watch?v=BpvPBlxlBgE
https://www.youtube.com/watch?v=1St9RmdOXxU


…sağlığımızla bu kadar oynanmasına rağmen, hala 

hayatta kalabiliyoruz ya, işte bu en büyük mucize… 

https://www.youtube.com/watch?v=P4_GP1Dz_xo 

Ali Koyuncu 

 

…her iş, bir şekilde tamamlanır… 

https://www.youtube.com/watch?v=1MRmUr8RBzY 

Erhan Kahraman 

 

…ürünün gözümüze sokulduğu reklamların yerine, 

markaların bir şeyleri daha iyi hale getirdiği ve içinde 

anlam olan kampanyalar görmek istiyorum… 

https://www.youtube.com/watch?v=dP3FbRIi4Ts 

Murat Kendugan 

 

 

…etrafımızdaki maddelerle olan bağımızı azaltıp, 

insanlarla kurduğumuz bağı güçlendirmek, şüphe yok 

ki hayatımıza yaptığımız çok kıymetli dokunuşlardan 

biri olacaktır… 

https://www.youtube.com/watch?v=IbMz3z7qKD8&t=119s 

Serkan Karaismailoğlu /Ortapia 

https://www.youtube.com/watch?v=P4_GP1Dz_xo
https://www.youtube.com/watch?v=1MRmUr8RBzY
https://www.youtube.com/watch?v=dP3FbRIi4Ts
https://www.youtube.com/watch?v=IbMz3z7qKD8&t=119s


…mitolojinin amaçlarından biride bu aslında, insanın 

geçmişini kendine bağlamak… 

https://www.youtube.com/watch?v=_0YF_0wAtgY 

Hasan Arslan 

 

 

…ne bu dertler kalıcı, ne de bu dünya, nede bu ömür… 

https://www.youtube.com/watch?v=rsT2T_AbcvU 

Hakan Mengüç 

 

 

…anlatacak bir öyküsü olan herkes bir kitap 

yazabilir… 

https://www.youtube.com/watch?v=CpMY23kGRHM 

Erhan Kahraman 

 

 

…hayır diyememek aslında, bu kelimenin 

sonuçlarından kaçmak ve kaçınmaktır… 

https://www.youtube.com/watch?v=01ilJKgAj-A 

Dr. Sara 

https://www.youtube.com/watch?v=_0YF_0wAtgY
https://www.youtube.com/watch?v=rsT2T_AbcvU
https://www.youtube.com/watch?v=CpMY23kGRHM
https://www.youtube.com/watch?v=01ilJKgAj-A
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…bunu ben düşünmüştüm, başkası yaptı. Dememek 

için harekete geçin… 

https://www.youtube.com/watch?v=BdpGbijflAc 

Barış Gürkaş 

 

 

…anlamak ve anlatmak istediğim şey; mükemmel 

olmayı bekleseydin, hala bekliyor olurdun… 

https://www.youtube.com/watch?v=SeTVL2V369s 

Barış Özcan 

 

…insanın kendi kendini övmesi kadar,  acıklı bir şey 

yok herhalde… 

https://www.youtube.com/watch?v=KhyalTMh87g 

Başak Kablan 

 

 

…hayatın ellerini hiç bırakma… 

https://www.youtube.com/watch?v=aeDXXpo_Z8o 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BdpGbijflAc
https://www.youtube.com/watch?v=SeTVL2V369s
https://www.youtube.com/watch?v=KhyalTMh87g
https://www.youtube.com/watch?v=aeDXXpo_Z8o


…dışarıda ki olayları değiştirerek, gerçeği 

değiştiremeyiz… 

https://www.youtube.com/watch?v=izJjxm4Opmk&t=435s 

Sinan Ergin livealive 

 

 

…söz konusu büyük markalar olunca, kararın 

verilmesi, hayata geçirilmesi pek hızlı olmuyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=pJT8NZRLcF0 

Murat Kendugan 

 

…ağzınızdan hedefinizle ile ilgili çıkan bilgileri, 

beyniniz yaşanmış gibi hissediyor, bu duyguda sizi o 

davranışı yapmamaya itiyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=_2v9Q-Y_ZFQ 

Hüseyin Güngör 

 

 

…tutku, takım çalışması ve hız… 

https://www.youtube.com/watch?v=PUZ8gH9AksU&index=20&list=P

LCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR 

Taygun Günay- P&G /Webrazzi 

https://www.youtube.com/watch?v=izJjxm4Opmk&t=435s
https://www.youtube.com/watch?v=pJT8NZRLcF0
https://www.youtube.com/watch?v=_2v9Q-Y_ZFQ
https://www.youtube.com/watch?v=PUZ8gH9AksU&index=20&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR
https://www.youtube.com/watch?v=PUZ8gH9AksU&index=20&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR


…basitten çok uzak kalıyoruz biz, korkutuyor bizi, 

sanki o başarılı olamaz gibi… 

https://www.youtube.com/watch?v=61106zOcQFw 

Hasan Arslan 

 

…özür dileminin her şeyi çözdüğünü öğrendim… 

…işini severek yapan insanlar, gerçekten ışıldıyorlar… 

https://www.youtube.com/watch?v=0tmwS5XFH90 

Başak Kablan 

 

…tohumlarının başkaları tarafından ezilmesine izin 

vermeyin… 

https://www.youtube.com/watch?v=adh1JDl2mDk 

Barış Özcan 

 

 

…unutmayın, fizyoloji ve psikoloji birbirinden ayrı 

düşünülemez… 

https://www.youtube.com/watch?v=_9MZ_1kcRTg&t=6s 

Barış Gürkaş 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61106zOcQFw
https://www.youtube.com/watch?v=0tmwS5XFH90
https://www.youtube.com/watch?v=adh1JDl2mDk
https://www.youtube.com/watch?v=_9MZ_1kcRTg&t=6s


…hak etmediğinizi düşündüğünüz hiçbir şey, sizin 

olamaz… 

https://www.youtube.com/watch?v=dCjFxxsqBn8 

Sinan Ergin livealive 

 

…her ne olursa olsun, özür dilemek büyük bir erdem. 

Hata yapıp özür dilemeyenler utansın… 

https://www.youtube.com/watch?v=ogGtkxnmwtA 

Murat Kendugan 

 

 

…iyi duygular beraberinde, iyi düşünceler getirir… 

…hayatınızı kazanmak için önce enerjinizi kazanmaya 

başlayın… 

https://www.youtube.com/watch?v=pmQPKg_8P5M&t=2s 

Hasan Arslan 

 

 

…seçen taraf çoğu zaman, kadındır… 

https://www.youtube.com/watch?v=Js37Q7KOuwY&t=76s 

Hüseyin Güngör 

https://www.youtube.com/watch?v=dCjFxxsqBn8
https://www.youtube.com/watch?v=ogGtkxnmwtA
https://www.youtube.com/watch?v=pmQPKg_8P5M&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Js37Q7KOuwY&t=76s


…hayatınızda verdiğiniz en küçük bir karar bile, ondan 

sonra yaşanacak her şeyi değiştirebilir… 

https://www.youtube.com/watch?v=mBN0zj4e1ow 

Barış Özcan 

 

 

…bilinçaltınız, zihninizde canlı bir şekilde canlandığınız 

her şeyi, gerçek olarak algılar… 

 

…eğer yeterince hayal ederseniz, her şey 

bilinçaltınızda gerçek gibi algılanır… 

https://www.youtube.com/watch?v=22WHdujzcL8&t=5s 

Hüseyin Güngör 

 

 

…görsellik oluşursa eğer, beyin bunu gerçek olduğunu 

zanneder… 

https://www.youtube.com/watch?v=KafYeVMuGP0 

Sinan Ergin livealive 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBN0zj4e1ow
https://www.youtube.com/watch?v=22WHdujzcL8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=KafYeVMuGP0


…hiçbir şey vücudu korkudan daha fazla uyaramaz… 

https://www.youtube.com/watch?v=Es3DIv-WNb0 

Barış Gürkaş 

 

 

…panik, en büyük düşmanımızdır… 

https://www.youtube.com/watch?v=NAva5PqFqHw&t=21s 

Dr. Sara 

 

 

…her şeyi bu kadar dert etme, zira ne bu dertler kalıcı, 

ne de bu ömür… 

https://www.youtube.com/watch?v=5Epe85uV_tg 

Hakan Mengüç 

 

 

…hayat senin hayatın, izin verme itilmesine, kederli 

teslimiyetin içersine… 

https://www.youtube.com/watch?v=X9jYeQkO-sI 

Murat Kendugan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Es3DIv-WNb0
https://www.youtube.com/watch?v=NAva5PqFqHw&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=5Epe85uV_tg
https://www.youtube.com/watch?v=X9jYeQkO-sI


…bir film seçecekseniz, yemek seçer gibi titiz 

davranın… 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcJruPhJlKU&t=15s 

Hasan Arslan 

 

 

…olumsuz düşüncelerle başa çıkmak için, onları 

yakından tanımanızı öneririm… 

https://www.youtube.com/watch?v=dz_AFDtgIL8 

Barış Gürkaş 

 

 

…belli belirsiz cümlelerle tepkilerinizi ölçüp, sizin 

istediğiniz şeyleri söyleyeceklerdir… 

https://www.youtube.com/watch?v=60XCRGZkgPQ 

Hüseyin Güngör 

 

…geleceğe güvendik. Ve sonra yaparım cümlesinin 

arkasına, hayallerimizi sakladık… 

https://www.youtube.com/watch?v=bwui8pAWF0Y 

Murat Kendugan 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcJruPhJlKU&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=dz_AFDtgIL8
https://www.youtube.com/watch?v=60XCRGZkgPQ
https://www.youtube.com/watch?v=bwui8pAWF0Y


…gerçekten çok iyi olduğunuz bir işi yapın çünkü 

herkes kadar iyi olduğunuz bir işi yaparsanız, herkesle 

rekabet etmeniz gerekir… 

 

…herkes kadar iyi olmak size yeterli gelmeyecek… 

https://www.youtube.com/watch?v=4wL9HDJVy_k&t=197s 

Erhan Kahraman 

 

 

…zor durumları, kontrol altında tutmanın en önemli 

anahtarı; sakin olmak, bunu sakın unutmayın! 

https://www.youtube.com/watch?v=orSxzMW3Ryc 

Murat Kendugan 

 

 

…eleştiri yerine, iyi tarafları takdir etsek, belki de 

çocuğun gelişimi daha hızlı olacak…  

https://www.youtube.com/watch?v=a96mGXW4LPU 

Hasan Arslan 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4wL9HDJVy_k&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=orSxzMW3Ryc
https://www.youtube.com/watch?v=a96mGXW4LPU


…öyle görünüyor ki hayatın sırları, büyük dönüm 

noktalarından çok, sizi oraya götüren ara yollardan 

geçiyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=abB3aUMJhxw 

Hasan Arslan 

…bu herif delirmeye başlayan toplumun vücut bulmuş 

hali… 

https://www.youtube.com/watch?v=dPzK3q_sji8 

Ali Koyuncu 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=abB3aUMJhxw
https://www.youtube.com/watch?v=dPzK3q_sji8
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…başlangıçlar,  hiçbir zaman kolay olmamıştır… 

https://www.youtube.com/watch?v=5SG5ZtFWqA4 

Murat Kendugan 

 

 

…içsel dünya, zamansızdır… 

https://www.youtube.com/watch?v=s4FrN_eXd18&t=32s 

Sinan Ergin livealive 

 

 

…sabır yorulur mu hiç… 

https://www.youtube.com/watch?v=36ldYKVpETA 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

 

…kusursuz olmak için kendinizi zorlamayın, herkes 

hata yapabilir… 

https://www.youtube.com/watch?v=yA9KrQ8VYtI 

Barış Gürkaş 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5SG5ZtFWqA4
https://www.youtube.com/watch?v=s4FrN_eXd18&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=36ldYKVpETA
https://www.youtube.com/watch?v=yA9KrQ8VYtI


…büyük hayaller kuralım. Çünkü neyi hayal edersek o 

oluruz… 

https://www.youtube.com/watch?v=pq9m7AgXZMI 

Barış Özcan 

 

 

…insanın evi kalbi, evimi kalbimde taşıyorum… 

https://www.youtube.com/watch?v=0Pd2H5P590Y 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

 

…zihninizle sürekli tartışmak yerine, onu sizi yükselten 

ve güçlendiren bir rehbere dönüştürdüğünüzü hayal 

edin, her zaman ve her yere taşıyabileceğiniz bir 

rehber… 

https://www.youtube.com/watch?v=UHZBUX5EdjM 

Hasan Arslan 

 

…güç, içsel bir olaydır… 

https://www.youtube.com/watch?v=CPefrTwvBBU 

Sinan Ergin livealive 

https://www.youtube.com/watch?v=pq9m7AgXZMI
https://www.youtube.com/watch?v=0Pd2H5P590Y
https://www.youtube.com/watch?v=UHZBUX5EdjM
https://www.youtube.com/watch?v=CPefrTwvBBU


…omuzlarına çıktığımda, ellerim bulutlara değerdi… 

https://www.youtube.com/watch?v=yfxxYu3iQ3g 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

 

…o şarkı söylemeyi denedi, başarılı oldu mu? Bu kimin 

umurunda… 

https://www.youtube.com/watch?v=2NvXYJqazZQ 

Başak Kablan 

 

 

…ilk izlenim, son izlenimdir… 

https://www.youtube.com/watch?v=vPQHCtRGDis 

Hüseyin Güngör 

 

 

…duygularınızı, arabanızın göstergeleri gibi düşünün… 

https://www.youtube.com/watch?v=P0Xt7P5dNpE 

Hasan Arslan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yfxxYu3iQ3g
https://www.youtube.com/watch?v=2NvXYJqazZQ
https://www.youtube.com/watch?v=vPQHCtRGDis
https://www.youtube.com/watch?v=P0Xt7P5dNpE


…kimi zaman dozunda kıskançlık, ilişkinin ihtiyacı 

haline gelebiliyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=vcaQCttlQyM 

Barış Gürkaş 

 

 

…asıl eksiklik, eksik olduğumuzu düşünmektir… 

 

…asıl eksiklik, çareyi başkalarında aramaktır… 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZFue-USd3k 

Hakan Mengüç 

 

 

…dünya senin evin, oyun alanın değil… 

https://www.youtube.com/watch?v=_BrVfwT4-pw 

Başak Kablan 

 

…hedefimizin üzerinde korkusuzca yürüyeceğiz... 

https://www.youtube.com/watch?v=zlFByNI1kI0 

Sinan Ergin livealive 

https://www.youtube.com/watch?v=vcaQCttlQyM
https://www.youtube.com/watch?v=4ZFue-USd3k
https://www.youtube.com/watch?v=_BrVfwT4-pw
https://www.youtube.com/watch?v=zlFByNI1kI0


…kısacası oynanan oyunda, oyuncularda, seyircilerde 

hep aynı, değişen sadece tiyatro sahnesi… 

https://www.youtube.com/watch?v=MJQhXPFLoyE 

Ali Koyuncu 

 

 

…kişiselleştirme; olumsuz bir olayda, diğer etkenleri 

görmezden gelip, tüm sorumluluğu üstüne alma… 

https://www.youtube.com/watch?v=6kc_CJgSET8 

Barış Gürkaş 

 

 

…size karşı bir iyilik yapmalarını isteyerek, kişinin 

tutumunda olumlu bir değişiklik yapabilirsiniz… 

https://www.youtube.com/watch?v=QPsh_kfcPxc 

Hüseyin Güngör 

 

…ilk olarak müşterimizin gözünden, duruma bakarak 

başlayalım… 

https://www.youtube.com/watch?v=OcsrTRMOyZU 

Murat Kendugan  

https://www.youtube.com/watch?v=MJQhXPFLoyE
https://www.youtube.com/watch?v=6kc_CJgSET8
https://www.youtube.com/watch?v=QPsh_kfcPxc
https://www.youtube.com/watch?v=OcsrTRMOyZU
https://www.youtube.com/channel/UCpESV2fqvXqxxmLOoawNapA


…değişim denilen şey; küçük parçaları uç uça ekleyip, 

uzun vadede başarı elde etmek demek… 

https://www.youtube.com/watch?v=o_qED8GsUwU 

Hasan Arslan 

 

 

…çalışacaksın, üreteceksin, ne iş yapıyorsan en iyi 

şekilde yapacaksın… 

https://www.youtube.com/watch?v=Mqrj8HgAkf0 

Ali Koyuncu 

 

 

…değişime kendimizden başlayalım… 

https://www.youtube.com/watch?v=3dtxxe3yVyE&t=7s 

Dr. Sara 

 

 

…içeride işleyip dönüştürebiliyorsak, bu harika… 

https://www.youtube.com/watch?v=n9NWgBGhczM&t=2234s 

Hasan Arslan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_qED8GsUwU
https://www.youtube.com/watch?v=Mqrj8HgAkf0
https://www.youtube.com/watch?v=3dtxxe3yVyE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=n9NWgBGhczM&t=2234s


…hayal gücünüz olağanüstü bir araç ve isteğiniz 

zaman sizi harika yerlere ışınlayabilir… 

https://www.youtube.com/watch?v=-xnjQwFmPec 

Hasan Arslan 

 

…iş arama sürecinde farklı faaliyetlerde bulunarak, 

kendinizi geliştirmek, motivasyonunuzu yüksek 

tutmak oldukça önemli… 

https://www.youtube.com/watch?v=dFK2YuYqmg4 

Murat Kendugan 

 

 

…lisan çok önemli, farklı lisanda onlarca müşterimiz 

var ve olabildiğince kendi lisanlarında hizmet vermek 

istiyoruz… 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhH5xnhyyGQ&list=PLCMdvGg

DJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=21 

Nevgül Bilsel Safkan -HotelsPro / Webrazzi  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-xnjQwFmPec
https://www.youtube.com/watch?v=dFK2YuYqmg4
https://www.youtube.com/watch?v=ZhH5xnhyyGQ&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=ZhH5xnhyyGQ&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=21


…zihniniz değerli ve bir an önce zihninizi, sağlıklı ve 

başarılı fikirlerle yeniden programlamaya başlayın... 

https://www.youtube.com/watch?v=vWW3tmpj2XQ 

Hasan Arslan 

…Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini inceleyip, bizim 

yoğurt yeme şeklimize uygun bir model geliştirdik… 

https://www.youtube.com/watch?v=EBDMwTfBZ8A&index=22&list=

PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR 

Yakup Bayrak-Sherpa /Webrazzi 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWW3tmpj2XQ
https://www.youtube.com/watch?v=EBDMwTfBZ8A&index=22&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR
https://www.youtube.com/watch?v=EBDMwTfBZ8A&index=22&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR


 

 

2017 

Şubat 
 

 

 

 

 

 

 

 



…bizim sancı çekmemiz lazım, bizim direnç görmemiz 

lazım ki değişebilelim… 

https://www.youtube.com/watch?v=exTwQfQ_29I 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

 

…nerede acıyı çekiyorsanız, fikrîde orda bulursunuz… 

https://www.youtube.com/watch?v=bkMN3eFQyuo 

Başak Kablan 

 

 

…duygusal değişimlerinizi fark etmek için, 

bedeninizdeki değişimlerin farkına varmalısınız… 

https://www.youtube.com/watch?v=IH6kFOtX6O4 

Barış Gürkaş 

 

 

…yanlış yerden seviyorsunuz, birazda soğuk sevin, bir 

başına, yalansız… 

https://www.youtube.com/watch?v=Kbrpi2kUKpM 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=exTwQfQ_29I
https://www.youtube.com/watch?v=bkMN3eFQyuo
https://www.youtube.com/watch?v=IH6kFOtX6O4
https://www.youtube.com/watch?v=Kbrpi2kUKpM


…bildiğim kadarıyla atalarımız, o gemileri karadan 

sadece lafla yürütmediler. Çağın gerektirdiği 

teknolojiler her neyse alıp kullandılar... 

https://www.youtube.com/watch?v=V4KlI1pG_HA&t=506s 

Barış Özcan 

 

…liderlik toplumu, çalışanlarımızı yönetmek demek 

değil. Liderlik kişinin sadece ve sadece kendisini 

yönetebilme kabiliyetidir… 

https://www.youtube.com/watch?v=xFuYmfPvp4w 

Sinan Ergin livealive 

 

 

…kişiye belli şeyler hayal ettirmek, o davranışı 

yapmasını sağlayabilir… 

https://www.youtube.com/watch?v=ecjySlmKTHI&t=37s 

Hüseyin Güngör 

 

…eğer işinizi iyi yapıyorsanız rekabetten korkmanıza 

gerek yok… 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd1wcN04tiE 

Erhan Kahraman 

https://www.youtube.com/watch?v=V4KlI1pG_HA&t=506s
https://www.youtube.com/watch?v=xFuYmfPvp4w
https://www.youtube.com/watch?v=ecjySlmKTHI&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=Nd1wcN04tiE


…geçici şeylere verdiğimiz emeği, geçmeyecek şeylere 

verseydik… 

…bitecek şeyler, bitmeyecek gibi sevilmez… 

https://www.youtube.com/watch?v=p5VmfGj9q2Q 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

 

…eğer dostlarınız yoksa, dosta olamadıysanız, yaşayıp 

yaşamadığınıza bir daha bakın… 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw7Ehy53Flg 

Sıtkı Aslanhan 

 

…sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan 

ne kadar güzeldir? 

https://www.youtube.com/watch?v=daS7VvbRa24 

Dr. Sara 

 

…eğer daha fazla sağlık, zindelik ve canlılık 

istiyorsanız, küçük bir adımla başlayın… 

https://www.youtube.com/watch?v=poWbRLifQnM&t=20s 

Hasan Arslan 

https://www.youtube.com/watch?v=p5VmfGj9q2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Sw7Ehy53Flg
https://www.youtube.com/watch?v=daS7VvbRa24
https://www.youtube.com/watch?v=poWbRLifQnM&t=20s


…derli toplu bir odada çalışmak, ders veriminizi 

artırıyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=lu-Wthc0HG0 

Barış Gürkaş 

 

 

…eğer şu anki durumumuzdan hoşnut değilsek; 

kendimizi, hayatımızı ve çevremizi değiştirmek 

istiyorsak, fizik yasalarını farklı bir gözle etüt 

etmeliyiz… 

https://www.youtube.com/user/b31416/videos 

Barış Özcan 

 

…benden çaldığın dakikaları sayıyorum, damarlarına 

sarı fosforlu kalem ile adımı yazıyorum… 

https://www.youtube.com/watch?v=PVxJE90SSyQ 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

…işletme konularının kutsal kitabı, işletme 

kitabından… 

https://www.youtube.com/watch?v=ng5z-TExa8c 

Murat Kendugan 

https://www.youtube.com/watch?v=lu-Wthc0HG0
https://www.youtube.com/user/b31416/videos
https://www.youtube.com/watch?v=PVxJE90SSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=ng5z-TExa8c


…yaratıcılık dediğimiz şey, eski fikirler üzerinde yeni 

bağlantılar yapmaktır… 

https://www.youtube.com/watch?v=Es7EfSMiXmU 

Barış Özcan 

 

 

…sizden hoşlanan insanlar, sizi istemsiz şekilde taklit 

ederler… 

https://www.youtube.com/watch?v=E_P9tKXiNq8 

Hüseyin Güngör 

 

 

…nasıl oluyor da, düşüncelerini ve duygularını 

yönetebilen insanlar daha yüksek bir enerjiyle 

yaşıyorlar… 

https://www.youtube.com/watch?v=VwTASPpMTYo 

Hasan Arslan 

 

…tiyatrodaki roller gibi, insanlar farklı rollere geçtikçe 

fikirlerini daha rahat ifade ederler… 

https://www.youtube.com/watch?v=ww0wIec0spo&t=100s 

Hasan Arslan 

https://www.youtube.com/watch?v=Es7EfSMiXmU
https://www.youtube.com/watch?v=E_P9tKXiNq8
https://www.youtube.com/watch?v=VwTASPpMTYo
https://www.youtube.com/watch?v=ww0wIec0spo&t=100s


 

…hayattaki en büyük pişmanlık, pişman olurum diye 

yapamadıklarınızdan kaynaklanır… 

https://www.youtube.com/watch?v=8pdWvaU59yw 

Hakan Mengüç 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pdWvaU59yw
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Ocak 

 

 
 

 



…zaman en değerli şeydir, kime hediye ettiğinize 

dikkat edin… 

https://www.youtube.com/watch?v=7DvncHS4sZM 

Hakan Mengüç 

 

 

…gerçeklere samimi olarak müşteri olursak, gerçekler 

önümüze çıkartılacaktır… 

https://www.youtube.com/watch?v=0YM5HcWsOFE 

Kafile 

 

…bize Allah var dedirtip, yokmuş gibi yaşatan şey 

nedir? 

…insanlar yağmurun yağdığını sanıyordu, bence gök, 

yerde olan bitene ağlıyordu… 

https://www.youtube.com/watch?v=HBnT90otxN4 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

…hayattaki en zor ikna edilen kişi, kendimiz… 

https://www.youtube.com/watch?v=Pfdix4ICAUc 

Sinan Ergin livealive 

https://www.youtube.com/watch?v=7DvncHS4sZM
https://www.youtube.com/watch?v=0YM5HcWsOFE
https://www.youtube.com/watch?v=HBnT90otxN4
https://www.youtube.com/watch?v=Pfdix4ICAUc


…ahlaki çöküşü, büyüdükçe yaşarsınız… 

https://www.youtube.com/watch?v=HtcZU6GjrW8&t=10s 

Başak Kablan 

 

…olayı bizzat yaşamasanız da, vekâleten travma 

yaşayabiliyorsunuz… 

https://www.youtube.com/watch?v=58gNPjQzsoE 

Barış Gürkaş 

 

 

…çılgınca sevmene, binlerce kitap okumana, çokça 

denemene, tekrar üstüne tekrar yapmana rağmen 

eğer tüm bunları yanlış bir amaç uğruna, yanlış bir 

yerde yapıyorsan… Ne işe yarar ki? 

https://www.youtube.com/watch?v=JqumdJdv8yI 

Barış Özcan 

 

 

…ansızın gözü dolanların, o anları çok kıymetliymiş… 

https://www.youtube.com/watch?v=G2MN9ZmLs_w 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=HtcZU6GjrW8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=58gNPjQzsoE
https://www.youtube.com/watch?v=JqumdJdv8yI
https://www.youtube.com/watch?v=G2MN9ZmLs_w


…kişi kendini değiştirme kararı vermediği sürece, 

hiçbir eğitim ve yönetim metodu başarıya 

ulaşamayacaktır… 

https://www.youtube.com/watch?v=gr5_iAVlLmI 

Sinan Ergin livealive 

 

...benim çalışmam para için değil, başarı için oluyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=V3CyjQOFB6Y&list=PLCMdvGgD

JStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=23 

Serkan Sevim - Medianova /Webrazzi 

 

…siz de gerçekleri görmek isterseniz, bir süreliğine 

etrafınızdaki tüm telefonları, tabletleri, bilgisayarları, 

televizyonları; tüm dijital camları, kara aynaları 

kapatmayı bir deneyin… 

https://www.youtube.com/watch?v=4PAPLBTnHFI 

Barış Özcan 

 

…yenilebilirsiniz ama bu sizin haksız olduğunuz 

anlamına gelmez… 

https://www.youtube.com/watch?v=XVlfUhSC1O4 

Ali Koyuncu 

https://www.youtube.com/watch?v=gr5_iAVlLmI
https://www.youtube.com/watch?v=V3CyjQOFB6Y&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=V3CyjQOFB6Y&list=PLCMdvGgDJStpsXnzQWDprJU7ssE9DYIGR&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=4PAPLBTnHFI
https://www.youtube.com/watch?v=XVlfUhSC1O4


…sürekli öğrenerek, öğrendiklerini hayata tatbik 

ederek yapacağın o icat, yepyeni meslekler ortaya 

çıkartacak. Ve gelecekte ortaya çıkacak olan o 

mesleklerin adı henüz konmadı… 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Xde6lnWqw 

Barış Özcan 

 

 

…yaratıcılığınızın sınırı yok… 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ_TF49zoww 

Hasan Arslan 

 

 

…nasıl göründüğünüzden ziyade, nasıl hissettiğinizi 

önemser ve daha mutlu olursunuz… 

https://www.youtube.com/watch?v=8pj6UF6_Vvw 

Ali Koyuncu 

 

…gülmekten gözlerim yaşarana kadar mutlu 

olacağım bundan sonra… 

https://www.youtube.com/watch?v=DIcwtTszK5M 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=O3Xde6lnWqw
https://www.youtube.com/watch?v=OJ_TF49zoww
https://www.youtube.com/watch?v=8pj6UF6_Vvw
https://www.youtube.com/watch?v=DIcwtTszK5M


…ne kadar fazla insanı, kendi düş ve hayalinizde 

barındırabilirseniz, işte o zaman başarılısınız… 

https://www.youtube.com/watch?v=23lnboiFluE&t=82s 

Sinan Ergin livealive 

 

 

…soğuğun içinde sıcağın, sıcağın içinde de soğuğun 

tohumları var. Bu tohumlar karşıtlıkları birbirine 

bağlıyor… 

https://www.youtube.com/watch?v=uxgqns2CF6k&t=29s 

Barış Özcan 

 

…tarih ‘RosaParks ve Martin Luther King’ gibi 

kendilerine dayatılan baskıları cesaretle reddedenleri 

yazar ve asla unutmaz… 

https://www.youtube.com/watch?v=DffA5VQw0xM 

Ali Koyuncu 

 

…sınırlarınıza sahip çıkmazsanız, sinirlerinize sahip 

çıkmak zorunda kalırsınız… 

https://www.youtube.com/watch?v=AylDglpV8uo 

Dr. Sara 

https://www.youtube.com/watch?v=23lnboiFluE&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=uxgqns2CF6k&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=DffA5VQw0xM
https://www.youtube.com/watch?v=AylDglpV8uo


 

 

…imza, sahibinin elinden çıkarsa, imza hükmündedir… 

https://www.youtube.com/watch?v=AalFJQQem8s 

Sunay Akın Küp 

 

 

…unutmayın! Dürüstlüğün olmadığı yerde, 

konuşmaya değer hiçbir şey yoktur… 

https://www.youtube.com/watch?v=rsE3rL7XpR8 

Erhan Kahraman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AalFJQQem8s
https://www.youtube.com/watch?v=rsE3rL7XpR8


ABONELİKLERİM… 
 

Ali Koyuncu 

Ben Ali Koyuncu, gündemdeki ilginç 

haberleri, olayları ve konuları mizahla 

harmanlayarak yorumladığım videolar 

yayınlıyorum.  

 

Anlatsın.com 

Anlatsin.com, meslek, sektör, üniversite 

ve şirketler hakkında videolu deneyim 

paylaşımlarının yapıldığı, genç 

yeteneklerin daha bilinçli kariyer tercihleri 

yapmalarını sağlayan bir kariyer kütüphanesi 

 

AnnemMutfakta. TV 

www.AnnemMutfakta.tv 2006 yılından 

beri Hülya Erol'un mutfağından yayın 

yapılmaktadır. 

 

 

Barış Özcan 
I tellstoriesabout art, designandtechnology. 

Sanat, tasarım ve teknoloji konularına 

"hikaye anlatıcılığı" (storytelling) 

perspektifinden bakış. 

 

 

Basak Kablan 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCuAazM4ZAazQiTdFTaCPi0w
https://www.youtube.com/channel/UC7HIxwBimIGanoyHRNh5fVw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCuZ6G466XodI8wchTHLQaxg
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCuAazM4ZAazQiTdFTaCPi0w
https://www.youtube.com/channel/UCuAazM4ZAazQiTdFTaCPi0w
https://www.youtube.com/channel/UCuAazM4ZAazQiTdFTaCPi0w
https://www.youtube.com/channel/UCuAazM4ZAazQiTdFTaCPi0w
https://www.youtube.com/channel/UCuAazM4ZAazQiTdFTaCPi0w
https://www.youtube.com/channel/UCuAazM4ZAazQiTdFTaCPi0w
https://www.youtube.com/channel/UCuAazM4ZAazQiTdFTaCPi0w
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCuZ6G466XodI8wchTHLQaxg
https://www.youtube.com/channel/UCuZ6G466XodI8wchTHLQaxg


 

Basfi ile Deneysel Bilim 

Basfi ile deneyler yaparak hep birlikte 

öğreniyoruz.  

 

 

 

Beyhan Budak 

Klinik Psikolog Beyhan Budak 

videolarıyla karşınızda.  

 

 

 

Beyin Bedava 
Merhaba arkadaslar! Kanalimahos 

geldiniz. Burada kisiselgelisim, 

girisimcilik, psikoloji ve daha bir 

cokfarkli konu 

uzerineyazilmisonemlikitaplarinozetleriniyapiyorum.  

 

BinYaprak 

BİZ KİMİZ Çalışan ve üretmek isteyen 

kadının tecrübelerini paylaştığı ve birbirine 

fırsat yarattığı dijital kız kardeşlik çemberi.  

 

 

BulentGardiyanoglu Yazar 
Herkes yeni bir başlangıç yapmayı 

hakeder. 2012 yılında ilk kitabı ‘Evrenin 

İlahi Dili-Uyanış’, 2013 yılında ‘2 Tam Bir 

Tek’ ve Haziran 2014 te çıkardığı ‘KADIN 

Olmayı Hatırlamak’ 2016 Yılında 'Muciz 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCnAlXnZRNikus5wf4BPu4_A
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Buneis.com 
"Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev" 

buneis.com, bu denklemi kurmayı daha 

kolay bir hale getirmeyi hedefleyen, kariyer 

planlama ve meslek seçimi yaparken 

gençlere destek olmayı amaçlayan… 

 

cantadakitap 
Spiker, Seslendirme Sanatçısı NİSAN 

KUMRU ROMANLAR VE 

HİKÂYELERDEN TADIMLIK / 

TANITIMLIK OKUMALAR (SESLİ 

KİTAP) 

 

Cep Hikayeleri 
Cep Hikayeleri, çevremizde farkına 

varmadan geçip gittiğimiz insan 

hikayelerinin peşine düşer Bir esnaf, bir 

sanatçı, bir genç veya bir yaşlı;  

 

 

Doğan Cüceloğlu 
Doğan Cüceloğlu'nun resmi youtube 

kanalı. Sunduğu ,katıldığı televizyon 

programları ve diğer videolar. 

 

 

Doğukan Güven Nomak 
Herkese Merhaba, Adım Doğukan Güven 

Nomak. İstanbul'da Arayüz Geliştiricisi 

olarak çalışmaktayım. YouTube üzerinde 

Geliştirici ve Tasarımcı arkadaşlarla 

birlikte çeşitli seriler altında video içerik 
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Dr. Sara 
Hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu kanalda sizlerle 

ilişkilerde kadın erkek arasındaki sorunları 

hızlı bir yöntemle nasıl çözersiniz, karakter 

analizi , hipnoz, yaşam koçluğu üzerine 

videolar paylaşacağım. 

 

Eda Köksal 
Bikedibikitap 

 

 

 

 

Enes ŞENSOY - CanavarKesifte 
Bu kanalda tur bisikletçiliği başta olmak 

üzere, bisiklet mekaniği, motosiklet, deniz 

kayağı, trekking, kamp, outdoor 

ekipmanları v.s. pek çok farklı konuda 

içerik bulabilirsiniz. 

 

Erdem Taşkınsu 
Merhaba, Bu kanalda kişisel gelişiminize 

destek olacak bir çok video bulacaksınız. 

Bu anlamda, olumlu düşünmekten, stresi 

yönetmeye, verimliliğinizi arttırmaya 

yönelik pratik ve uygulanabilir kişisel 

 

Erhan Kahraman 
Benim adım Erhan. Başta freelance, 

homeoffice çalışmak, üretkenlik ve 

storytelling hakkında videolar 

hazırlıyorum.  
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Erkek Kafası 
Hey! Sizin de kafanıza göre bir kanalınız 

var artık. :) Ütü yapmayı sevmiyor, mendil 

katlamayı bilmiyor ve “Şöyle üzerime iki 

parça çekeyim, jilet gibi olayım.” 

diyorsanız yalnız olmadığınızı bilin. 

 

 

Girişim Röportaj 
-Startup -Girişimcilik -Girişimci -Röportaj 

Girişim röportaj ekibi olarak Türkiye'nin 

önde gelen girişimcileri le röportajlar 

yaparak, girişimciliğe ilgi duyan, girişimcilik ekosistemini 

tanımak isteyen… 

 

Gri Koç 
Herkese selamlar. Ben Gri Koç. Yani : 

Profesyonel Koç Gökhan Müftüoğlu. Sınav 

yılındaysan ve taktiklere, motivasyona 

ihtiyacın varsa, doğru yerdesin. 

 

Hakan Mengüç 
Mutlu bir yaşam, sufizm, daha sakin bir 

insan olmak, mutlu bir ilişki sürdürmek 

için kanalımda tavsiyeler paylaşıyorum. 

Umarım faydası olur. 

 

  

Hepsiburada 
Türkiye'nin en büyük online alışveriş 

sitesi Hepsiburada.com'unYouTube 

Kanalı. 
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Hikayesi Ne? 
Dünyada olan biten ya da henüz bitmemiş 

olan tüm ilginç hikayelerle bu kanaldayız. 

Çok seveceksiniz. 

 

 

Hikmet Anıl Öztekin 
Günümüzde unutulmuş edepleri 

unutmamaya çalışan, ne için varsa onun 

için yaşayan bir kul. Hikmet Anıl 

Öztekin'in diğer hesapları: Facebook: 

https://www.facebook.com/HikmetAnilOztekin  

 

Hüseyin Güngör 
Merhaba Hüseyin Güngör ben, Hipnoz ve 

kişisel gelişim ile ilgili burada videolar 

paylaşıyorum. 

 

 

 

İstanbul Film Akademi 
İstanbul Film Akademi 2010 yılından beri 

sinema üzerine bireysel ve kurumsal 

eğitimler düzenliyor. Amerika'da 56 sanat 

okulu bulunan The Art Institutes 

tarafından Türkiye'nin en iyi sinema okulu seçildi… 

 

 

Kafile 
Kur'an'ın söndürülemez manevi bir güneş 

olduğunu ispat eden... 
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kemalhamamcıoğlu 
instagram: 

https://instagram.com/p/BGbfbpZiEo2/ 

 

 

 

Levent Sapci 
Merhaba, ben Levent Şapçı. Yaklaşık 10 

senedir San Francisco, Kaliforniya’da 

yaşıyorum ve Silikon Vadisi’nde teknoloji 

şirketlerinde çalışıyorum.  

 

 

livealive 
Live C&A Resmi YouTube Kanalıdır. 

 

 

 

 

Meraklı Kanal 
Merak edenler, sorgulayanlar ve 

öğrenmek isteyenler için; günümüzde ve 

geçmişte gizemi açıklanamamış 

olaylardan, bilimdeki son gelişmelere, 

akıllara durgunluk veren hayvanlar aleminden, uzay ve 

dünya… 

 

Muhtasar Muhabbet 
Yaşadıklarım, Okuduklarım, 

Eğlendiklerim, Güldüklerim 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0c57UbG_VBZt5zc2bJxDGg
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Murat Kendugan 

Hanımlar Beyler merhabalar, ben Murat 

Kendugan ve bugün... diye başlayan 

videolarımda sizlerle keşke ben işletme 

okuyorken bunu bilseydim dediğim 

bilgileri paylaşıyorum. 5-6 yıl önce başlayan… 

 

Neyzen Hakan Mengüç 

Neyzen Hakan Mengüç'ün sadece ney 

videolarını, ney konserlerinden, ney 

dinletilerinden görüntülerini paylaştığı 

kanal.  

 

Nisan Kumru 

Spiker / Seslendirme Sanatçısı Nisan 

Kumru KİTAPLAR, ŞİİRLER. 

DİKSİYON DERSLERİ, SESLİ 

KİTAPLAR.. 

 

ortapia 

Ortapia'ya hoş geldin :) Sinirbilim alanında 

çalışan bir akademisyenin ve çevresindeki 

güzel nöronlu insanların çabalarıyla 

oluşmaya çalışan bir dünya bizimkisi.  

 

PANDORA - FELSEFE 

"Pandora-Felsefe" felsefe, bilim, sanat ve 

politika içerikli seminer, söyleşi, röportaj, 

ders gibi bilgilendirici video ve ses 

kayıtlarını elden geçirerek onaran… 

 

 

PERPA TV 
PERPA TV "Ticaretin Kanalı" 

https://www.youtube.com/channel/UCpESV2fqvXqxxmLOoawNapA
https://www.youtube.com/channel/UCxjJq05EgdwqYyj5zjvjH2Q
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Psikiyatrist Uğur Zeren 
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’ni (ÇAPA) 2004 yılında tıp 

eğitimini başarıyla tamamladı.  

 

 

Psikolog Barış Gürkaş 
Klinik Psikolog Barış Gürkaş psikoloji 

hakkında merak edilen konuları herkesin 

anlayabileceği bir dille cevaplamaya 

çalışıyor.  

 

 

Psikolog Hasan Arslan 
Alternatifler yaratabilmek verimli bir 

hayatın altyapısını oluşturur. Bu kanalda 

yeni alternatifler yaratmak, hayatınızı ve 

sağlığınızı geliştirmenizi sağlayacak 

zihinsel araçları paylaşıyorum.  

 

Psikolog Merve Okhiz 

Uzman Psikolog MERVE OKHIZ 

►Online Psikolojik Danışmanlık için : 

www.gezenpsikolog.com İngiltere'den 

herkese merhaba!  

 

 

Refika'nın Mutfağı 
Haftanın 5 günü 5 yeni videoyla 

YouTube’dayız! Bizim mutfağın 
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bereketinin, neşesinin kaynağı sürekli araştırıp öğrenmek 

ve bunları paylaşmaktır. Daha çok paylaşalım daha çok 

öğrenelim ve öğretelim… 

 

 

Ruhi Çenet Videoları 
Ruhi Çenet, Araştır, Anla, Yaşa ve 

Paylaş... Sponsorluk ve iş görüşmeleri 

için ruhicenet@creator.st Yaratıcılık, 

bildiğiniz iki şeyi bilmediğiniz bir 

şekilde birbirine bağlamaktır … 

 

 

Samimi Sohbetler 
Bu kanalda içerik oluşturan kişinin adı 

Rıdvan'dır.İstanbul tıp fakültesi 3.sınıf 

öğrencisi olan bu değişik  

 

 

 

Sesli Kitap Dükkanı - RADYO 

TİYATROSU 
Radyo Tiyatrosu , Arkası Yarın , Sesli 

Makaleler ve Sesli Kitaplar hakkında 

hemen her şeye kanalımızdan 

ulaşabilirsiniz. Kesinlikle her hafta bir 

radyo tiyatrosu kanalımızdan yayınlanmaktadır.  

 

 

ShiftDelete.Net 
ShiftDelete.Net, aylık 10 milyonu aşan 

tekil ziyaretçi sayısı ve yaklaşık 30 

milyona yakın sayfa gösterim değerleriyle 

Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesidir.  

https://www.youtube.com/channel/UCWpk9PSGHoJW1hZT4egxTNQ
https://www.youtube.com/channel/UCRAqzUKpLsLeM6lw2AAXDaA
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Sıla Özkan 
 

 

 

 

 

Sıtkı Aslanhan 
 

 

 

 

 

Talha Uğurluel 
Manisa Demirci'li olan Talha Uğurluel, 

1997 yılında Manisa Celal Bayar 

Üniversitesinin Tarih bölümünden 

mezun oldu. 8 yıl Özel Radyolarda tarih 

programları yaptı.  

 

Taylan Köken 
AYVALIK GÖRSEL ARŞİVİ 

 

 

 

 

 

 

 

TEDxTalks 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCeT3Ep2sgFiy0B5N1gX5N4Q
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Video Eğitim 
Eşit ve Ücretsiz Eğitim amacı ile yabancı 

dil, kişisel gelişim, tasarım ve verimlilik 

yazılımları eğitimleri dahil 2300 videoya 

sahip paylaşım kanalıdır.  

 

Vizgo.net 
Ahmet Şefik İzgören 

  

 

 

Webrazzi 
Türkiye'nin en etkili internet ve teknoloji 

blog'u olan Webrazzi'nin resmi YouTube 

sayfasında, Webrazzi TV'de yayınlanan 

tüm programları bulabilirsiniz. 

Webrazzi'nin düzenlediği;  

 

ZihinX 
Bu kanal, kendini geliştirmek isteyenler 

içindir. Kanalda, kişisel gelişim, hayat ve 

psikoloji ile ilgili çok önemli sayılan 

kitapların resimli kısa özetleri, 

motivasyon videoları, aydınlatıcı konular 

 

 

Çay Kahve İnsan 
Hayata değer katan YouTube kanalı. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrVR30q-Seo82gBhmAe_1uQ
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Çağlar Avcıl 
Oyunlar, Teknoloji ve Medya ile ilgili 

ilginç konsept videolar, skeçler ve listeler 

yapıyorum..Let's Play yok! Uuupuzun 

sıkıcı videolar yok! Küfür, bağırış yok! 

Enseye şaplak, abur cubur yemek yok! 

 

Çağrı Terzioğlu 
Bisiklet ve Hayat hakkında videolar 

Merak ettiğiniz konularda sorularınıza 

cevaplar Yeni ürün ve teknolojiler 

hakkında bilgiler … 

 

Özcan Show 
Youtube Türkiye'nin tek animasyon çizgi 

film serisi Özcan Show! Gündem, 

magazin, bilim, televizyon, spor ve birçok 

konuda hikayeler, yepyeni konular ve 

birbirinden ünlü konuklar bu kanalda.  

 

 

Şifa Bul 
Sağlık İpuçları, Şifalı Reçeteler ve Doğal 

Tedaviler yöntemlerinin anlatıldığı 

Sağlıklı Yaşam Kanalı... 

 
 

Lütfen izlediğiniz kanallara abone olmayı unutmayın… 

Eksiklerim ve hatalarım için özür diliyorum… 

Sizler de bu kitabın daha iyisini yapabilir ve bizlerle 

paylaşabilirsiniz… 
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