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Yaklaşık 1.000 adet patenti olan, Amerikalı mucit Thomas Edison olmasaydı ampul, 
Alexander Graham Bell olmasaydı telefon, Nikola Tesla olmasaydı indüksiyon motoru, 3 fazlı 
elektrik ve dalgalı (AC) akım, Wright Kardeşler olmasaydı ilk motorlu uçak, John Logie Baird 
olmasaydı televizyon ve kayıt cihazı, James Dyson olmasaydı torbasız elektrikli süpürge, 
Steve Jobs olmasaydı bu denli akıllı mobil cihazlar ve daha pek çok önemli mucit olmasaydı 
bugün dünyayı değiştiren ürünler hayatımızda olur muydu dersiniz? Her bir mucidin ortak 
özelliği, insanlığı ileriye taşıyacak yenilikçi fikirler geliştirmeleri ve bu fikirleri cesurca 
insanlığın kullanımına sunmaları. Biz de MAKSDER olarak her yıl MSGSÜ iş birliğiyle 
düzenlediğimiz ve bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz tasarım yarışmamızda, genç 
tasarımcıların geliştirdikleri yenilikçi fikirleri cesurca insanlığın kullanımına sunmaları 
adına önemli bir platform yaratıyoruz. “Mobilya ve mobilya aksesuarları sektörü, özgün ve 
yeni fikirler, fonksiyonel ve estetik tasarımlarla gelişebilir” diyoruz. 

Dünya çok hızlı bir şekilde gelişiyor, teknoloji akla sığmaz boyutlara ulaştı. Dolayısıyla 
bugünden geleceği tasarlamak, günümüzün en önemli konusu… Tasarım fikri geliştirirken 
yarının kullanıcılarının ihtiyaçlarını öngörebilmek artık çok değerli. Temennimiz, 
düzenlediğimiz tasarım yarışmalarından çıkan yenilikçi fikirlerle geleceğin kullanıcılarının 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek. 

Değerli okurlarımız, 

Yeni sayımızı bütünsel bir yaklaşımla hazırladık. Değişen dünyanın trendlerinden olan ve 
aslında dünyayı küresel bir köy haline getiren sosyal ağlar ve bu sosyal ağları hayatımıza 
dahil etmede öncü bir isim olan Mark Zuckerberg hakkında detaylı bilgiler edineceksiniz. 
Bugün ticarette online koşulları da yerine getirmeniz, marka bilinirliğinizi internet 
kanallarıyla desteklemeniz, bu nedenle de jargonu iyi kullanmanız gerekiyor. Arama 
motorlarında markanızın ilk sırada çıkması için kullanacağınız en ideal yöntem ise doğru 
şekilde yapılan SEO çalışmaları… SEO’nun bugünün dünyasında marka olmak ve hatta 
marka kalmak için çok önemli olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istedik. Öte 
yandan, yaşamımız giderek sanallaşır, yapay zekalar bizle yarışır hale gelirken kripto paralar 
da gündemde. Dünyanın geleceğinde önemli bir yer tutan kripto paraların küresel ekonomik 
dengeyi değiştirebileceğini söyleyen Dijital Dönüşüm Derneği kurucularından İsmail Hakkı 
Polat ile gerçekleştirdiğimiz röportaj, bu konuda size ilginç ipuçları verecek. Sektörümüzün 
değerli akademisyenlerinden Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu’yla yaptığımız özel röportajın da 
yer aldığı yeni sayımızı keyifle okumanızı dileriz.

MAKSDER  
Yönetim Kurulu Başkanı

Tekin Çınar

Saygıdeğer Üyelerimiz ve 
Sektörümüzün Çok Kıymetli  
Temsilcileri,
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Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği’nin (MAKSDER), her yıl düzenlediği Ulusal Mobilya Aksesuar 
Ürünleri Tasarım Yarışması’nın bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi ve MAKSDER iş birliğiyle her yıl sektördeki ilerlemeyi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda 
rekabet edebilecek ürünlerin gelişmesine zemin hazırlamak, tasarımın sektör içindeki önemini vurgulamak, 
bu alanda başarı gösteren tasarımcıları özendirmek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 
katılmak isteyenler için son teslim tarihi, 9 Mayıs 2018.

MAKSDER ve MSGSÜ iş birliğiyle bu 
yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan 
Ulusal Mobilya Aksesuar Ürünleri 

Tasarım Yarışması için start verildi. Yarışmanın 
detayları 27 Şubat tarihinde ilan edilirken, 
katılmak isteyen yarışmacılar için son başvuru 
tarihi, 9 Mayıs 2018 olarak belirlendi. Mobilya 
ve mobilya aksesuarları sektörlerinin gelişimine 
katkıda bulunmayı, tasarımcı adaylarını teşvik 
etmeyi, sektörde kalite, inovasyon ve estetik 
gibi kavramların gelişimine destek olmayı 
amaçlayan yarışmanın bu yılki konusu şöyle: 
“Günlük yaşamda kullandığımız mobilya 
aksesuar ürünlerinin yaratıcılık, fonksiyonellik 

ve uygulanabilirlik ilkeleri gözetilerek yeni 
ürün-kullanım senaryoları, tasarım kavramları 
ve ilkeleri doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya 
konması.” 11 Mayıs 2018 tarihinde seçici kurul 
tarafından değerlendirilecek olan başvurular 
arasından kazanan tasarımlar, 14-25 Mayıs 2018 
tarihleri arasında sergilenecek. Kazananlara 
ödülleri ise 14 Mayıs 2018 tarihinde verilecek. 

MAKSDER Tasarım Yarışması, her yıl mobilya 
aksesuar ürünleri arasında farklı kategorilerde 
düzenleniyor. Bu sene, mobilya aksesuarı 
olarak aydınlatma ürünleri ve kulp tasarımı 
olarak iki ayrı kategoride düzenlenecek olan 

MAKSDER ve MSGSÜ iş 
birliğiyle bu yıl dokuzuncu 

kez düzenlenecek olan 
Ulusal Mobilya Aksesuar 

Ürünleri Tasarım Yarışması 
için start verildi. Yarışmanın 
detayları 27 Şubat tarihinde 

ilan edilirken, katılmak 
isteyen yarışmacılar için 

son başvuru tarihi 9 Mayıs 
2018 olarak belirlendi.

haberlerMAKSDER

MAKSDER Tasarım Yarışması  
İlerlemeyi Teşvik Ediyor



3Bahar 2018 MAKSDER Aktüel

www.maksder.org

yarışmaya aydınlatma ürünlerinde mutfak, 
banyo, gardırop, kiler depoları, yemek odası, 
yatak odası modülleri vb. mobilyalarda 
ihtiyaç duyulabilecek mobilya aksesuar 
ürünleri grubunda yer alan aydınlatma ve 
dekoratif ışıklandırma sistem tasarımlarıyla 
başvuru yapılabilecek. Kulplarda ise her 
türlü mobilyanın, çekmece, kapak, kapı 
ve önerilecek diğer ihtiyaçlara yönelik 
alanlarında kullanılacak kulp ve kulp işlevi 
görecek tasarımlar birbiriyle yarışacak.  

Özgün ve yenilikçi  
tasarımlar yarışacak
Yarışma, Türkiye’deki 4 yıllık üniversitelerin 
Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık 
bölümlerinde öğrenim gören, kayıtlı tüm 
öğrencilerin katılımına açık. Katılımcılar 
her kategoride bir veya birden fazla, farklı 
ürün tasarımlarıyla yarışmaya katılabiliyor. 
Yarışmaya katılan tasarımların özgün ve 
yenilikçi olması, daha önce herhangi bir 
yarışmada ödül almamış ve üretiminin 
yapılmamış olması gerekiyor. 
Yarışmaya katılan ürünler işlevsel, kullanıcı 
odaklı (çocuk, engelli, yaşlı gibi hedef 
gruplarının gözetildiği), ergonomik, yenilikçi 
(inovatif) yaklaşımlara ve görsel estetiğe sahip 
olması ve yeni kullanım biçimleri önermesi 
açısından tasarım odaklı, üretim-kullanım-
geri dönüşümde çevre dostu olmak ve çevre 
normlarına uygunluk sağlamak açısından 
çevrecilik ekseninde ve günümüz üretim 

koşullarına uygun çözümler gerçekleştirme 
yönünde değerlendirilecek. Yarışmanın jüri 
üyeleri arasında MAKSDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Tekin Çınar, MSGSÜ Endüstri 
Ürünleri Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Süha Erda, MSGSÜ Endüstri Ürünleri 
Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
A. Selami Çifter, MSGSÜ Endüstri Ürünleri 
Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Öztaş, 
Mondi Yatak’tan Yalçın Çelikbaş, Boytaş 
Mobilya’dan Yılmaz Seber, Doğtaş Kelebek 
Mobilya’dan Doç. Dr. Ahmet Zeki Turan 
olmak üzere sektörün değerli temsilcileri yer 
alıyor. 

Yarışmada her kategoride ayrı ayrı verilmek 
üzere birinciye 10 bin TL, ikinciye 6 bin TL, 
üçüncüye 3 bin TL ödül ve ayrıca 3 adet 
mansiyon ödülü verilecek. Mansiyon kazanan 
tasarımcı adaylarına 1000 TL ödül verilecek. 

Sorumluluk yarışmacılarda 
Yarışmacılar yarışmaya, birden fazla tasarımla 
veya yarışmaya katılım şartlarına uymak 
koşuluyla grup halinde katılabiliyorlar. 
Tasarım gönderim ve geri alımıyla ilgili tüm 
giderler ise başvuru sahiplerine ait. Dereceye 
giremeyen tasarımlar, ödül töreninden sonra 
en geç 30 gün içerisinde geri alınabiliyor. Bu 
süre içinde geri alınmayan tasarımlardan 
MAKSDER ve MSGSÜ sorumlu tutulamıyor. 
Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün 
olmamasından ve daha önceki bir ürün ya da 

tasarıma aşırı benzerliğinden doğacak tüm 
hukuki sorumluluklar da yine yarışmacılara 
ait oluyor. Böyle bir durumda verilen derece ve 
ödül, jüri ve düzenleme komitesi kararı ile geri 
alınabiliyor. Öte yandan jüri üyelerinin birinci 
dereceden yakınları yarışmaya katılamıyor. 

Yarışmacılar tasarım zarflarını 9 Mayıs 2018 
tarihinde, saat 17.00’ye kadar MAKSDER 
yarışma sekreterliğine şahsen veya taahhütlü 
posta ve kargo yolu ile ulaştırmalı. Belirtilen 
süre içerisinde adrese ulaşmayan tasarımlar 
yarışmaya dahil edilmeyecek. 

Tasarım hakkı devredilebiliyor
Tasarım sahibi, MAKSDER üyeleriyle 
anlaşarak tasarımın kullanım haklarını 
aşağıdaki şartlar çerçevesinde MAKSDER 
üyesi bir firmaya devredebilecek: 
• Tasarımın üretime geçmesi için belirlenen 
bedelin %80’i tasarımcıya doğrudan ödenecek. 
(%17 stopaj kesintisi düşülecektir.) 
• Geriye kalan %20’si ise dernek üyesi firma 
tarafından makbuz karşılığında derneğe bağış 
şeklinde ödenecek. Bu bedeli MAKSDER, 
eğitim bursu olarak kullanacak. 
• Tasarıma birden fazla talep olması 
halindeyse MAKSDER, talipler arasında açık 
arttırma düzenleyecek ve sonucunda tasarımı 
alacak firmayı belirleyecek.

Yarışma, Türkiye’deki  
4 yıllık üniversitelerin 

Endüstri Ürünleri Tasarımı 
ve İç Mimarlık bölümlerinde 
öğrenim gören, kayıtlı tüm 
öğrencilerin katılımına açık. 
Katılımcılar her kategoride 

bir veya birden fazla, 
farklı ürün tasarımlarıyla 
yarışmaya katılabiliyor. 

Yarışmaya katılan 
tasarımların özgün ve 

yenilikçi olması, daha önce 
herhangi bir yarışmada 

ödül almamış ve üretiminin 
yapılmamış olması 

gerekiyor. 
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Bilinen tarih boyunca görülüyor ki insanoğlunun hep konformist bir tarafı var. Bunu 
ilk çağlarda ihtiyaçları doğrultusunda keşfettiği eşyaları, daha rahat kullanıma yönelik 
kısa sürede geliştirmesinden de anlıyoruz. Sonraki yıllarda, gelişim devam ettikçe, antik 

mezarlardan çıkan alet, edevat ve mobilyalar da gösteriyor ki ihtiyaçlar önemliymiş ama 
tasarım unsuru da hep hayatın içindeymiş. Kısacası değişen bir şey yok; yaşadığımız 
mekanlarda ihtiyaçlarımız kadar konforumuz ve göz zevkimiz de önemli. Bu da hem 

mobilya tasarımlarını geliştirmeye hem de aksesuar çeşitlerini arttırmaya devam ediyor. 

MOBİLYA ve AKSESUARLARI 
Konforlu Yaşamın Sanatı 

Isı, ışık, renk, doku, koku… Bunlar bir mekânda 
bizi etkileyen unsurlar. Bir arada uyum içinde 
olduklarında o mekândan keyif alıyoruz. Bu 

nedenle yaşam alanlarımızı zevkimize göre dekore 
etmeye özen gösteriyoruz. Bulunduğumuz bir 
mekânın tasarımı bizi hoşnut etmiyorsa oraya 
gitmeyi bir daha tercih etmiyoruz. Kimimiz daha 
yumuşak renkleri ve minimal tasarımları tercih 
ederken, kimimiz klasik tasarımlardan ve geleneksel 

unsurlardan kopamayabiliyoruz. Bu da elbette 
mobilya sektöründe farklı tasarımların ve yeni 
aksesuarların her geçen gün hayatımıza dahil olması 
anlamına geliyor. Üstelik bu yeni bir şey değil. Tarih 
boyunca insanoğlu yaşadığı mekanlarla ilgili bunu 
hep gözetmiş ve yenilikleri hayatına dahil etmiş. İşte 
mobilyaların ve mobilya aksesuarlarının tarihine 
dair bildiklerimiz...
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Milattan önceki dönemlerden kalma mobilya 
örneklerini bugün görmemiz pek mümkün 
değil ama bazı tasarımlar, yazılı tarihin 
tuttuğu ışıkla imgelenebiliyor. Bunda özellikle 
kralların ve önemli kişilerin mezarlarından 
çıkarılan mobilyalar önemli birer kaynak 
oluyor. Milattan önceki devirlerde daha 
çok taş ve kum malzemeleriyle oluşturulan 
mobilyaların kullanıldığı görülüyor. Yontma 
yöntemiyle yapılan oturma araçları, ilk 
kanepeler olarak kabul edilebilir. Yine 
milattan öncesinde, ilerleyen toplumlarla 
birlikte, mobilyalarda ağaçlar kullanılmaya 
başlanmış ve yer oturakları, sedirler ve taht 
benzeri sandalyeler ortaya çıkmış. Özellikle 
Mısır Uygarlığı zamanında bu gelişim süs 
eşyalarına da yansımış ve birçok mobilya 
aksesuar tasarımları üretilmiş. Gelin, dönem 
dönem mobilyanın ve mobilya aksesuarlarının 
gelişimine bir göz atalım. 

Antik Mısır’dan bugüne izler
Mısırlıların mezarlarına ne kadar büyük 
önem verdiği, kazılardan ve yazılı 
kaynaklardan biliniyor. Ölülerini önemli 
eşyalarıyla birlikte gömdükleri de… Peki, 
Antik Mısır’da oturulacak yeri hasırla kaplı 
iskemlelerden üzeri fildişiyle işlenmiş 
lüks ev eşyalarına varıncaya kadar çeşitli 
mobilyalar olduğunu biliyor muydunuz? 
Evlerde kerevet, sandık, çekmece, masa gibi 
çeşitli eşyalar da bulunuyordu. Yumuşak 
oturum için o basit iskemlelerin üzerine 
şilteler koydukları da biliniyor. Özetle konfor, 
her zaman başroldeydi. Aslına bakarsanız 
tam da bu nedenle Antik Mısır’da kullanılan 
eşyaların pek çoğu, bugün kullanılanlarla 
benzerlikler gösteriyor. Mısır mobilyalarına 
ve aksesuarlarına bugün dünyanın birçok 
müzesinde rastlanıyor.

Antik Mısır’da oturulacak yeri 
hasırla kaplı iskemlelerden 
üzeri fildişiyle işlenmiş lüks 

ev eşyalarına varıncaya 
kadar çeşitli mobilyalar 

olduğunu biliyor muydunuz? 
Evlerde kerevet, sandık, 

çekmece, masa gibi çeşitli 
eşyalar da bulunuyordu. 

Yumuşak oturum için o basit 
iskemlelerin üzerine şilteler 

koydukları da biliniyor. 

ASURLULARDA 
İKLİMİN ETKİSİ 
HÂKİM 
Asurluların mobilyaları Mısırlılarınkine benziyordu 
ancak biraz daha kabaydı. Ancak hem iklim koşulları 
hem de yaşanan istilalar nedeniyle mobilyaların 
pek çoğu yok olup gitmiş. Bu nedenle mobilya 
tarzlarını yalnızca kabartmalarda görebiliyoruz. 
M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllarda Asur’da mobilyalar çok 
süslü yapılıyormuş. Mobilyaların tunçtan, bakırdan 
yapıldığı, üzerlerinin değerli taşlarla süslendiği de 
yine söylenenler arasında. Hükümdarların masaları 
ve karyolaları som altından, mobilyaları ise hem ağır 
hem de hacimliymiş.
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ANADOLU’DA MOBİLYA 
M.Ö. 8. yüzyılda, İç Anadolu platosunda 200 yıla yakın hüküm 
sürmüş olan Frigya Krallığına ait Gordion Kral Mezarında, 
çok sayıdaki eşya arasında ağaç mobilyalar bulunuyor. Kral 
mezarından çıkarılan mobilyalardan masa ve sehpaların 
tablaları cevizden, ayakları şimşirden, kakmalar ise ardıç 
ağacından yapılmış. Yatakların platform ve uzantıları sedir, köşe 
blokları porsuk, taşıyıcılar ise porsuk ve şimşirdenmiş... Ağaç 
mobilyalarda bağlantılar aynı cins ağaçtan yapılan kavelalarla 
yapılmış. Mobilyada fonksiyon ve estetik birlikte düşünülerek 
sarı, sert ve yoğunluğu çok fazla olan şimşir ağacının 
dayanıklılığının yanı sıra, onunla çok güzel kontrast oluşturan 
koyu renkli ceviz, ardıç ve porsuk kullanılmış. Kakmaların 
ardıçtan yapılmasının da bir önemi var tabi; hem güzel kokular 
yayıyor hem de böceklenmeyi önlüyor. 

Frigya, Yazılıkaya, Eskişehir.Gordion Kral Mezarı
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Antik Yunan’da sanat değeri artıyor 
Kaynaklar, Antik Yunan’daki ilk ev eşyalarının 
son derece basit ve ilkel olduğunu söylese 
de zaman içinde doğunun etkisi kendini bu 
coğrafyada göstermeye başlamış. Homeros’a 
göre evlerde tunç üzerine işlemeler kazılı 
kerevetler, koltuklar, iskemleler, üç ayaklı 
sehpalar bulunuyormuş ve her birine altın, 
gümüş vazolar yerleştiriliyormuş. M.Ö. 
5. yüzyılın sonlarına doğru ise mobilya 
tasarımları daha da gelişerek sanatsal değeri 
yüksek mobilyalar yaşam alanlarına girmeye 
başlamış.

Orta Çağ Avrupası 
Orta Çağ Avrupası’nda mobilya, diğer sanat 
eserlerinde olduğu gibi, doğu biçimlerinin 
etkisi altında kaldı. Mısır’dan, Suriye’den, 
Hindistan’dan, Orta Asya’dan gelen eşyalar, 
bunların üzerindeki işlemeler, Avrupa’daki 
mobilyaların biçimlerini, süslemelerini 
büyük ölçüde değiştirdi. Bunlar oldukça 
basitse de süslü eserlerdi. Üzerlerinde 
biçim güzelliğinden çok el sanatı ve işçilik 
değeri vardı. 12. yüzyıldan sonra yapı 
biçimi mobilyalar ortaya çıktı. O zamana 
kadar marangozluk şaheseri olarak kabul 
edilen mobilyalar, kilise ve manastırlarda 
bulunuyordu. Rönesans’tan sonra da evlerde 
ağır ve büyük mobilyalar kullanılmaya 
başlandı. Rönesans sonrasında, sanatın 
diğer alanlarında olduğu gibi, mobilyacılıkta 
da büyük ilerlemeler yaşandı. Bu ilerleme 
Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya 
gibi ülkelerde farklı şekillerde gerçekleşti. 
Örneğin Almanlar, İtalyanlardan daha sağlam 
eşyalar yaptılar. İspanyollar Arap etkisinden 
kurtulmaya çalıştılar. Ancak hepsinin ortak 
bir özelliği vardı; zarafet ve estetik ön planda 
tutuluyordu. 17. yüzyıl süsleme, işleme 
konusunda değişik tarzların görüldüğü bir 
dönemdi ve bundan sonra artık mobilyalar 
daha da zarifleşti.

RAHATINA DÜŞKÜN
ROMALILAR

Romalıların rahatlarına düşkün kimseler oldukları 
mobilyalarından anlaşılıyor. Romalıların Cumhuriyet 

Senatosu’ndaki tunç, mermer, tahta iskemleleri hem arkalıksızdı 
hem de kol dayayacak yerleri yoktu. Öte yandan uzandıkları 

yerde yemek yemekten hoşlanan Romalıların yuvarlak masaları 
ve bunun çevresine yerleştirdikleri ay biçiminde sedirleri vardı.

Roma Harabeleri, İtalya
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Kullanıcıların kendi ürettikleri içerikleri yayınladıkları ve paylaştıkları dijital ağlar olarak 
tanımlayabileceğimiz sosyal medya, günümüzde birçok kişi ve kurum tarafından aktif olarak 
kullanılıyor. Hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu ağlar, doğru kullanılırsa pek çok 
avantajı var: Erişim hızlanıyor ve kolaylaşıyor, kullanıcılar içerikleri, haberleri, düşünceleri, 

olayları, fotoğrafları sosyal medya aracılığıyla anında görebiliyor, görüşlerini sosyal ağlarla daha 
geniş kitlelere ve hatta direkt hedef kitlelerine kolayca ulaştırabiliyor. Çağı ve özellikle de yeni neslin 

“paylaşma” anlayışını yansıtan sosyal medya, pazarlama anlamında da geleneksel medyanın 
tahtına çoktan oturdu bile! Çünkü doğru kullanılırsa hedefi tam 12’den vuruyor!

 “Sosyal Medya” 
Hedefi 12’den Vuruyor

Günümüzde sosyal medyanın 
geleneksel medya platformlarıyla 
kıyaslandığında çok daha  

avantajlı olduğu görülüyor. Bu nedenle 
firmaların her geçen yıl sosyal medyaya 
daha fazla bütçe ayırdığı da bir gerçek. 
Sağladığı avantajlara gelecek olursak, 
sosyal medya üzerinden net bir şekilde 
reklam hedeflemesi yapılabiliyor. 
Sosyal medyanın hobilerimizden 
bulunduğumuz konuma varan paylaşım 

olanakları, reklam vermek isteyen 
markaların hedeflemesini kolaylaştırıyor. 
Bir şirketin hedef kitlesinde 25-40 
yaş arası, bekar, çalışan ve sanata ilgi 
duyan kadınlar olduğunu düşünürsek 
reklamveren, Facebook hedeflemesiyle 
reklam yaparak bu kişilere direkt 
ulaşabiliyor. Böylelikle hem zamandan 
hem de maliyetten tasarruf sağlıyor. 
Çünkü ayrılan reklam bütçesiyle kısa 
sürede doğru hedef kitleye ulaşmak 

çok daha kolay oluyor. Anında 
güncellenebilme gibi bir avantaj daha 
sunan sosyal medya, aynı zamanda 
kendine de sürekli yeni özellikler ekliyor 
ve hızlı bir şekilde gelişimini sürdürüyor. 
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 
Google Plus, Youtube, Pinterest, 
Snapchat gibi kanallar üzerinden 
dünyanın diğer ucuyla iletişim ve 
etkileşim halinde olmak artık mümkün. 
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Hem marka olmak  
hem marka kalmak için 
Bugün dünya nüfusunun %22’si Facebook 
kullanıyor. Tüm dünyada yetişkinlerin 
%52’sinin birden fazla sosyal medya hesabı 
var. Genç yetişkinlerin ise %90’ı sosyal 
medya kullanıyor. Öte yandan en büyük 
firmaların CEO ve başkanlarının %84’ü, sosyal 
medyayı aktif olarak kullanıyor ve satın alma 
kararlarında sosyal medya, doğrudan etkili 
oluyor. 
Sosyal medyanın marka bilinirliği yaratmada 
ve müşteri etkileşiminde başrolde olduğunu 
söyleyebiliriz. Günümüz tüketicilerinin sosyal 
medya pazarlama faaliyetlerine yoğun bir 
şekilde ilgi gösteriyor olmalarının önemli bir 
nedeni ise markayla direkt iletişim kurabilme 
olanağı sunması. Sosyal medya ağları, 
tüketicilere soru sorma, şikâyet bildirme 
ve olumlu geri bildirimde bulunma gibi 

olanaklar tanıyor ve öte yandan markalara 
da tüketicilere önemsendiklerini hissettirme 
fırsatı sunuyor. 

Sosyal medyanın  
pazarlama avantajları 
Sosyal medya pazarlamasıyla ürün ve 
hizmet tanıtımları, reklamlar, fırsat ve 
promosyonlar, satış sonrası tüketici iletişimi, 
online itibar yönetimi, müşteri hizmetleri ve 
müşteri sadakati gibi birçok konuda çözüm 
üretebilmek mümkün. Tüm bunlarla birlikte 
markalar, müşterilerini hem daha iyi tanıyor 
hem de daha yakın bağlar kurabiliyorlar. 
Ancak avantajlar bunlarla sınırlı değil elbette. 
Şöyle ki, markanın birden fazla sosyal medya 
hesabının olması, içeriğin kullanıcılara 
aktarılabilmesi için çok önemli bir fırsat 
yaratıyor. Markalar sosyal medya aracılığıyla 

Bugün, makineler ve 
yazılımlar, tıpkı canlılar gibi 
topladıkları verileri işleyerek 

yeni şeyler öğreniyorlar. 
Bunun iyi bir örneği, 

Facebook yazılımı. Okuma 
alışkanlıklarınızı, kimin 

profilinde daha fazla vakit 
geçirdiğinizi, hangi gruplara 

ya da sayfalara yorum 
yaptığınızı sürekli kontrol 
ederek öğrenme sürecini 

geliştiriyor. 

İÇERİK ÖNEM KAZANDI
Dijital pazarlama demek, içerik demektir. İnternet üzerinden insanlara ulaşmak 

istiyorsanız, etkili ve dikkat çekici içerikler oluşturabiliyor olmanız lazım: 
Yazı, fotoğraf ya da video... Çünkü doğru ve etkileyici içerik sayesinde, mevcut 

ve potansiyel müşterilerinize bir değer sunarsınız. Onun bir konuyla ya da 
ürünlerinizle ilgili bilgi ihtiyacını karşılamış olursunuz. 

İçerik stratejinizi belirleyin ve tüm dijital kanallarda bu strateji doğrultusunda yol 
alın. Web sitenizdeki nitelikli içeriğin, aynı zamanda arama motorlarının da web 

sitenize değer vermesini sağlayacağını da unutmayın!
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NEDEN SOSYAL MEDYA?
Sosyal medya, kişilerin herhangi bir şekilde bir araya gelip 
etkileşime girdiği mecralar olarak tanımlanabilir. Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest, Linkedin, bu 
mecralardan sadece birkaçı. Sosyal medya, bir şirket için pek 
çok nedenle kullanılıyor olabilir. Ürün satmak, son tüketiciye 
ulaşmak ve kendini anlatmak, marka algısı yaratmak, prestij 
kazanmak... Hangisi hedefleniyor olursa olsun, doğru sosyal 
medya kullanımı, mevcut müşterileri korumak ve potansiyel 
müşterileri tanımak anlamına gelir. Pek çok şirket, gelecek olan 
kötü geri bildirimleri yönetememek korkusuyla uzak duruyor 
olsa da, sosyal medya bir pazarlamacının en etkili araçlarından 
bir haline gelebilir. 
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kullanıcılarıyla kişisel bir ilişki kurmuş 
oluyorlar. Müşteriler kendilerini daha özel 
hissedebiliyor ve markaya olan güven ve 
sadakat duygusu artıyor. Sosyal medya varlığı, 
prestij sağlamasının yanı sıra markaların 
her zaman ulaştığı kitleden farklı bir kitleye 
erişmesini kolaylaştırıyor. 

Doğru kullanmak önemli
Marka bilinirliğinizi arttırmak ve kurumsal 
açıdan başarı elde etmek için sosyal medyayı 
kullanmak önemli ama sosyal medyayı doğru 
kullanmak çok daha önemli. Sosyal medya 
kullanımına dair püf noktaları ise şunlar: 

• Sosyal medya reklamlarını kullanın, böylece 
çok daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz ancak 
daha fazla üye sahibi olmak için insanlar 
tarafından açılmış ve binlerce üyesi olan sosyal 
medya sayfalarını satın almayın. Aksi halde 
bu durum robotlar tarafından algılanarak 
popülaritenizi düşürür ve hatta sayfanızın 
kapatılmasına neden olabilir.

• Sosyal medya sayfalarınızı düzenli olarak 
güncellemeniz ve paylaşımlarda bulunmanız 
önemli. Kullanıcılar sayfanızı güncel 
görmezlerse markanıza olan güvenleri 
sarsılabilir. Kaliteli içerikler paylaşmanız 
da önemli; etkili görsellerden faydalanmayı 
unutmayın. 

• Facebook, Instagram ve Twitter 
takipçilerinize hediyeler verebileceğiniz 
kampanyalar düzenleyin. Böylelikle markanıza 
olan ilginin artmasını sağlarsınız. 

• Beğeni ve takipçi satın almayın. Ölü 
takipçiler size hiçbir fayda sağlamaz. Otomatik 
programlarla oluşturulmuş kullanıcıların 
sayfanızı beğenmesi ve daha sonra hiçbir 
etkileşimde bulunmaması kolayca anlaşılır ve 
sayfanız “spam” konumuna düşebilir. 

• Hesap yönetimi konusunda işin 
profesyonellerinden destek almanız da 
önemli... Sosyal medya uzmanlarıyla çalışarak 
daha fazla verim sağlayabilirsiniz. 

• İnternet sitenizden sosyal medya 
hesaplarınıza bağlantı verin. Bu bağlantılar 
sayesinde hem arama motorları sosyal medya 
hesaplarınızın sizin olduğunu tescil eder 
hem de site ziyaretçilerinizi sosyal medya 
hesaplarınıza da yönlendirmiş olursunuz.
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Açılımı "Search Engine Optimization", Türkçesi “Arama Motoru Optimizasyonu” olan SEO, bugün 
e-ticaret yapan, pazarlama stratejilerini dijital dünyaya yönelik oluşturan ve özellikle arama motorunda 
arandığı zaman alanında sayfanın en başında çıkmak isteyenler için olmazsa olmaz! Doğru yapılan SEO 
çalışmalarıyla rekabette üstünlük elde etmek mümkün. Doğru anahtar kelimeleri kullanın, oyunu kuralına 
göre oynayın ve sonuç olarak, kazanan siz olun!   

SEO
Dijital Pazarlamanın  
Olmazsa Olmazı!

Bugün pek çok şey internet üzerinden 
yürüyor ve artık web sitesi, ticaret 
hayatı için ekmek gibi, su gibi... Ürün 

ve hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak, 
doğru kişilere ulaşmak ve yalnızca ülkesinde 
değil dünyada da rakiplerinin önüne 
geçmek isteyenler, web siteleri açısından 
profesyonelliği elden bırakmıyor. Ancak bu 
noktada başarı, web sitesinin ne kadar iyi 

tasarlandığıyla ve kaliteli içerik sunmakla 
sınırlı değil. Sizden çok daha kötü bir içerikle 
rakibiniz önünüze geçebilir. Bunun perde 
arkasında ise başarılı bir SEO çalışması yatıyor 
olabilir. 

SEO nasıl yapılıyor?
SEO konusunda yeterli bilgiye sahip 

değilseniz, öncelikle ya bu konuda eğitim 
almalısınız ya da işin profesyonellerinden 
danışmanlık hizmeti… SEO çalışmasında öne 
çıkan 3 temel konu bulunuyor. Bunlar, arama 
botlarına uygunluk, site içi ve site dışı SEO 
çalışmaları ve elbette kullanıcı deneyimi.
Arama botlarına uygunluk, web sitenizin 
arama motoru tarafından kolayca taranmasıyla 
ilgili bir durum. Bununla ilgili olarak 
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öncelikle web sitenizin kod yapısının çok iyi 
oluşturulmuş olması gerekiyor. Arama botları 
yavaş yüklenen sayfalarda zaman kaybetmeyi 
istemediğinden sitenizin açılış hızı da son 
derece önemli. Robots.txt veya şifrelemeyle 
arama botlarının siteye girişini engellememeli, 
prosedürlere uygun bir site haritası 
oluşturarak, ‘Search Console’a tanıtmalı, 
mümkün olduğu kadar inline javascript ve 
CSS (stil şablonları) kodlarına yer vermemeli, 
404 ve 301 yönlendirme ayarlamalarını çok 
iyi yapmalısınız. Eğer varsa sitenizin mobil 
uygulaması da çok iyi olmalı. 

Site içi ve site dışı SEO çalışmaları 
dediğimizde arama sonuçlarındaki rekabette 
fark yaratmak konusu gündeme geliyor. Site 
içi optimizasyon, sitenizin içinde yaptığınız 
arama motoru optimizasyonu çalışmalarını 
anlatıyor. Site içi optimizasyon çalışmalarında 
kaliteli içerik üretmeli, arama hacimleri 

yüksek konular üzerinden içerik hazırlamalı, 
etkili başlıklar ve etkili açıklamalar eklemeli 
ve site içi link’lemeler yapmalısınız. Site dışı 
optimizasyon ise çok daha dikkatli olunması 
gereken bir kanal. Çünkü web sitenize 
zararlı backlink alırsanız, siteniz banlanabilir 
(yasaklanabilir). Doğal olmayan backlink’ler 
ise arama motorlarıyla aranızı açabilir. 

Ayrıca bu noktada, sosyal medyanın gücünü 
de yadsımamakta fayda var. İş yaptığınız 
sektöre uygun sosyal ağlarda var olmak, web 
sitenizi destekleyecek unsurların başında 
geliyor.
Son olarak SEO çalışmalarında dikkate 
alınması gereken konulardan biri de kullanıcı 
deneyimi. Kullanıcıların web sitenizde 
harcadığı zamanı kaliteli bir deneyime 
dönüştürmeli ve sayfanızda kalma sürelerini 
uzatmalısınız.

Başarı,  
web sitesinin ne kadar iyi 

tasarlandığıyla ve kaliteli içerik 
sunmakla sınırlı değil. Sizden 

çok daha kötü bir içerikle 
rakibiniz önünüze geçebilir. 
Bunun perde arkasında ise 
başarılı bir SEO çalışması  

yatıyor olabilir. 

Marka Bilinirliği ve 
Satış İçin Şart!
Eğer web siteniz üzerinden 
gelir elde etmeyi ve dijital 
dünyada görünür olmayı 
istiyorsanız sitenizi tanıtmanız 
ve tabi bu tanıtım için de 
belli kanalları kullanmanız 
gerekiyor. Örneğin, Google 
AdWords reklamlarıyla hem 
web sitenizi tanıtabilir hem 
de müşterilerinize kolayca 
ulaşabilirsiniz. Ancak 
reklam vermeyi bıraktığınız 
an, görünürlüğünüzün 
kaybolduğu andır. Reklam 
bedeli ödediğiniz sürece 
ilk sırada yer alabilirsiniz 
ancak kestiğiniz an 15. 
sayfadaki yerinize geri 
dönersiniz ve tüketicilerin 
sizi bulması mucizelere kalır. 
SEO ise web sitenizi organik 
olarak üst sıralara taşımanın 
yoludur. İyi ve sürekli bir 
SEO çalışması sayesinde 
nispeten düşük bedellerle 
dönüşüm oranlarınızı 
yükseltebilir, internet 
sıralamasında yükselebilir, 
marka bilinirliğinizi ve satış 
oranlarınızı ciddi oranda 
arttırabilirsiniz. 
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1 milyarı aşkın aktif kullanıcısı olan Facebook’un kurucusu 
Mark Zuckerberg, dünyanın en genç, en zeki ve en zengin 
insanlarından biri. Üniversite yıllarında kurduğu sosyal 
ağı, dehasıyla bir dünya platformuna dönüştürmeyi 
başaran Mark Zuckerberg’in başarısının ardında 
kendine sorduğu şu soru yatıyor: “Neden böyle bir 
şeyi daha önce kimse yapmadı?”

MARK ZUCKERBERG
Bir Dâhinin Başarı Hikayesi

Bugün dünyanın en yaygın kullanılan sosyal ağlarından 
biri, Facebook. Türkiye’de özellikle “İlkokul arkadaşımı 
Facebook’ta buldum” gibi cümlelerle tanışık olduğumuz, 

giderek tüm dünyada yaygınlaşan, farklı noktalardaki insanlarla 
tanışma, konuşma, işbirliği yapma gibi olanaklar sunan, 
kişisel zevklerimize göre bizi çeşitli mecralarla buluşturan, 
akıllı telefonları “Acaba Facebook’ta neler oluyor?” diye her 
fırsatta elimize aldıran Facebook, ekmek gibi, su gibi… Sanal 
dünyada sosyal yanımızı besleyen Facebook’un kurucusu 
ise bugün dünyanın en zengin genç beyinlerinden biri olan 
Mark Zuckerberg. Henüz üniversite sıralarında, o zamanlar 
Facebook’un bu kadar büyüyebileceğini tahmin etmeden 
oluşturduğu bu ağ, giderek daha da genişliyor. Başarısının 
ardında ise “Neden böyle bir şeyi daha önce kimse yapmadı?” 
sorusu yatıyor. İşte dünyanın en zengin dehası Mark 
Zuckerberg’in ve Facebook’un hikayesi…

Bilgisayara ilgisi, ilkokulda başlıyor
Mark Elliot Zuckerberg, 14 Mayıs 1984 yılında 
New York’un banliyö bölgesi olan Dobbs 
Ferry’de dünyaya geldi. Kız kardeşleri 
Arielle, Randi ve Donna ile birlikte 
burada büyüyen Mark Zuckerberg’in 
babası Edward Zuckerberg bir diş 
hekimi, annesi Karen Zuckerberg 
ise bir psikiyatrist. Babasının 
muayenehanesi evlerinin hemen 
yanında olan Mark Zuckerberg, 
daha ilkokul sıralarındayken, 
bilgisayar programcılığına 
ilgi duymaya başladı ve 
10 yaşındayken insanların 
bilgisayar programlayıcıları 
ve kullanıcılar olarak ikiye 
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ayrıldığını fark etti. Intel 486 ise mikro işlemcili 
ilk bilgisayarıydı. 

Atari BASOC programlama dilini babasından 
öğrenen ve 12 yaşındayken bu dili kullanarak 
“ZuckNet” isimli bir mesajlaşma uygulaması 
yaratan Mark Zuckerberg, bu uygulamayla 
evdeki ve babasının muayenehanesindeki 
bilgisayarları birbirine bağlayarak mesaj 
transferi yapılabilmesini başardı. Uygulamayı 
muayenehanesindeki bilgisayarına kuran 
babası, bu sayede bir hasta geldiğinde uygulama 
üzerinden asistanı tarafından haberdar 
edilebiliyordu. 
Lise yıllarında, MP3 çalma listeleri için 
Synapse isimli bir “media player” geliştirdi. 
Program, kullanıcıların şarkı tercihlerini analiz 
edebiliyor, herhangi bir kullanıcının dinlemek 
isteyebileceği şarkıları tahmin edebiliyor ve 
böylelikle çalma listeleri oluşturabiliyordu. 
Synapse ile yakından ilgilenen Microsoft 
ve AOL, uygulamayı satın almak istese de 
Mark Zuckerberg onları geri çevirdi. 2002 
yılında New Hampshire’daki Phillips Exeter 
Akademi’sinden mezun olan Zuckerberg, 
Harvard Üniversitesi’ndeki ikinci yılındayken 
kampüs içerisinde yazılımcı olarak ciddi bir 
ün kazandı. Zira yazdığı CourseMatch isimli 

Facebook’un bugün 1 milyarı aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor.

2003 yılında Harvard Üniversitesi’ndeki yurt odasında, bir yaz akşamı, Mark Zuckerberg’i 
bir türlü uyku tutmadı. İşte o gece Facebook’un da tohumları atıldı. 
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programla öğrenciler diğer kullanıcıların 
ders listeleri üzerinden kendi ders konularını 
seçebiliyordu.

Mark Zuckerberg: “Diğer insanların nereye 
gittiği ya da ne yaptığıyla alakalı bilgileri 
araştırabildiğiniz bir yer yoktu. Böyle bir şeyi 
nasıl yapacağımı da bilmiyordum, bu sebeple 
küçük araçlar üretmeye başladım. Sonuç 
olarak Coursematch’i ve ardından FaceMatch’i 
yarattım. Filmde görülen, okul öğrencilerinin 
hangisinin daha seksi olduğunu söyleyen bir 
uygulamaydı ve bu sadece bir şakaydı.”
 

Ve eğlence başlıyor
2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde yurt 
odasında, bir yaz akşamı Mark Zuckerberg’i 
bir türlü uyku tutmadı. İşte o gece Facebook’un 
da tohumları atıldı. FaceMatch isimli bir 
site yaratma fikrini geliştiren Zuckerberg, 
öğrencilerin profil resimlerini yüklediği 
Harvard veritabanını hack’ledi ve hızlıca bir 
program geliştirdi. Geliştirdiği bu program, 
veri tabanında bulunan herhangi 2 kişinin 
fotoğraflarını rastgele seçiyor, yan yana 
getiriyor, soru sorabiliyor ve kullanıcılar 
burada oylama yapabiliyordu. Kısa sürede 
çok fazla ilgi gören siteyi üniversitedeki 
öğrencilerin çok büyük kısmı ziyaret etti 
ve aşırı yüklenme nedeniyle site kilitlendi. 
Mark Zuckerberg, siteyi hack’lediğine dair 
itirafta bulunsa da disiplin cezası almaktan 
kurtulamadı. Fakat bu onun için dert değildi, 
ne de olsa bu tip uygulamaların insanlarda 
büyük bir ilgi uyandırdığını keşfetmişti.  

Aslında Zuckerberg’e bu fikir, gökten zembille 
inmemişti. FaceMatch uygulamasından 10 ay 
kadar önce, Harvard öğrencilerinden Divya 
Narendra, büyük çoğunluğunun duygusal 
ilişkilerden uzak olduğu öğrenciler için özel 
bir sosyal ağ yaratma fikrini dile getirmişti. 
Narendra’ya göre, öğrencilerin Harvard mail 
adresleri ağda ana kullanıcı isimleri olarak 
kullanılabilirdi. Divya Narendra’nın bu fikre 
dair beraber çalıştığı ikiz kardeşler Tyler ve 
Cameron Winklevoss’un babası Howard 
Winklevoss başarılı bir finans danışmanıydı 
ve başlangıç için sermaye sorun değildi. 
Bu noktada, Mark Zuckerberg’in yapması 
gereken tek şey, siteyi programlamak, özel bir 
kaynak kodu yaratmak ve sistemin en hızlı 
şekilde çalışmasını sağlamaktı. Projeye dahil 
olmayı kabul eden Zuckerberg, ortaklarının 
potansiyeline güvenmiyordu ve aklına kendi 
sosyal platformunu oluşturma fikri geldi. 4 
Şubat 2004 tarihinde TheFacebook.com alan 

Mark Zuckerberg, Facebook çatısı altında bağımsız birer şirket gibi faaliyet gösterecek 
şirketleri de satın alıyor. 2012 yılında 1 milyar dolar ödeyerek Instagram’ı satın aldı.

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri 
olan Whatsapp’ın satın alımı, 22 milyar dolara tamamlandı.

Mark Zuckerberg’in VR teknolojilerine de ilgisi var.  
2014 yılında, 2 milyar dolar karşılığında Oculus Rift’i bünyesine kattı. 
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adını satın aldı ve bu alan adı yalnızca Harvard 
Üniversitesi içerisinde faaliyet göstermeye 
başladı. 

Mark Zuckerberg: “Aslında bunun aklıma 
geldiği günü net bir şekilde hatırlıyorum. 
Harvard’ta Facebook’u kurduğum geceydi. 
Bilgisayar bilimleri dersine beraber çalıştığım 
bir arkadaşımla pizza almaya gidiyorduk. 
Ona, böyle bir şeyin Harvard’ta gerçekleşmiş 
olmasına çok sevindiğimi ve bir gün birinin 
bunun aynısını dünya çapında yapabileceğini 
söylediğimi hatırlıyorum.”

Facebook yükseliyor
Zuckerberg ve arkadaşı Eduardo Saverin, 
Facebook’ta kayıtlı kullanıcı sayısının 4 bini 
bulduğunu fark ettiklerinde yeni yazılımcıların 
da desteğine ihtiyaç duymaya başladılar. Bu 
yazılımcılardan biri Facebook’u Columbia 
Üniversitesi, Stanford ve Yale’deki öğrencilerin 
erişimine açan Dustin Moskowitz’di. Bir süre 
sonra, artık bütün öğrenciler siteye kayıt 
olabiliyordu. Ana koşul kullanıcının eğitim 
alanında olduğunu gösteren “.edu” uzantılı 
bir mail adresinin olmasıydı. Proje belirli bir 
kullanıcı kitlesinin ilgisini çekti. Herhangi bir 

kullanıcı siteye üye olmak istediğinde “.edu” 
uzantılı mail adresinin yanında detaylı profil 
bilgisi sunmak ve gerçek bir profil fotoğrafı 
kullanmak zorundaydı, avatar kullananların 
profilleri ise siliniyordu. Facebook eğitim 
alanının dışına çıktığında hızlı bir şekilde 
popüler oldu ve Mark Zuckerberg site için 
yatırımcı aramaya başladı. İlk yatırımı 
PayPal’in kurucularından Peter Thiel yaptı ve 
platforma 500 bin dolar aktardı. Kuruluşundan 
1 yıl gibi kısa bir süre sonra, 1 milyondan 
daha fazla insan artık Facebook kullanıcısıydı. 
Bunun üzerine Accel Partners Facebook’a 12,7 
milyon dolar değerinde yatırım yaptı, Greylock 
Partners tarafından yapılan yatırım ise 27,5 
milyon dolar değerindeydi. 2005’e gelindiğinde 
ise Facebook Amerika’daki tüm eğitim 
kurumları ve üniversiteler için erişilebilir 
bir platforma dönüştü ve platformun halka 
açılmasına karar verildi. Zuckerberg, Facebook 
halka açıldıktan sonra şirketin 503.6 milyonluk 
hissesini aldı. Şimdi ise Zuckerberg şirketteki 
oy çoğunluğunun %60’ını kontrol ediyor, 
%35 Eduardo Saverinde iken %5’i ise ekibe 
sonradan katılan Moskowitz’e ait. 

Satın almalarla büyüyor
Mark Zuckerberg, Facebook çatısı altında 

bağımsız birer şirket gibi faaliyet gösterecek 
şirketleri de satın alıyor. 2012 yılında 1 milyar 
dolar ödeyerek Instagram’ı satın aldı. 2014 
yılında ise 2 milyar dolar karşılığında Oculus 
Rift’i bünyesine kattı. Facebook, Oculus Rift 
için 400 milyon dolar nakit ödemenin yanı sıra 
hisselerinin 23.1 milyonluk kısmını da verdi. 
Aynı yıl 22 milyar dolara Whatsapp’ın satın 
alımı tamamlandı.

Mark Zuckerberg: “Bunu bizim yapabileceğimiz 
aklıma bile gelmemişti. Hiç, umarım bu işi 
çok büyütebilirim dememiştim. Benim için, 
bunu bizim yapıyor olmamızın hiçbir yolu 
yoktu. Bunu başka biri yapacaktı çünkü biz 
sadece üniversite öğrencileriydik. Sonra bir an, 
hayatımın 20 yılına dönüp tekrar baktım ve 
kimsenin yapmamış olduğu, şaşırtıcı şeylerin 
ne olduğunu düşündüm. Ve kendi kendime 
sordum: “Neden böyle bir şeyi daha önce kimse 
yapmadı?”

Kaynaklar: 
• www.yeniisfikirleri.net
• http://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-
interview-with-axel-springer-ceo-mathias-
doepfner-2016-2

Facebook eğitim alanının dışına çıktığında hızlı bir şekilde popüler oldu ve Mark Zuckerberg site için yatırımcı 
aramaya başladı. İlk yatırımı PayPal’in kurucularından Peter Thiel yaptı ve platforma 500 bin dolar aktardı. 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu, mobilya ve mobilya aksesuarları sektörünün, daha profesyonel, tasarım ve  
Ar-Ge ağırlıklı yürümesiyle gelişebileceğini ve daha görünür olabileceğini söylüyor. Bütün bunların firmaların 
öngörüsü ve personelin gayretleriyle gerçekleştirilebileceğini belirten Kalaycıoğlu, sektörde en önemli yan ürünün 
aksesuar olduğunu, aksesuar sektörünün hızla büyüdüğünü anlatıyor. Kalaycıoğlu, “Temennimiz, her iki 
sektörün birbirini daha da güçlendirip, dünya pazarındaki payımızı arttırması” şeklinde konuşuyor. 

“Hayat Koşusunda Devam Edebilmenin Tek Koşulu Var: 

Dünden Daha Hızlı Olabilmek!” 

Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu: 

Sektörün çok hızlı büyüdüğünü ve buna 
ayak uydurmayı bilmek gerektiğini 
söyleyen Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu, 

bu konuyla ilgili olarak Ceylan ile Aslan 
hikayesini anlatıyor: Her sabah bir ceylan 
uyanır Afrika'da, kafasında tek bir düşünce 
vardır: En hızlı koşan aslandan daha hızlı 
koşabilmek, yoksa aslana yem olacaktır. Her 
sabah bir aslan uyanır Afrika'da, kafasında tek 
bir düşünce vardır: En yavaş koşan ceylandan 
daha hızlı koşabilmek, yoksa açlıktan ölecektir. 
İster aslan, ister ceylan olsun hiç önemi yok, 

yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmak 
gerektiğini, hem de bir önceki günden daha 
hızlı koşmak gerektiğini bilin. Çünkü eğer 
aslansanız ve en yavaş koşan ceylanı bir önceki 
gün yakalamışsanız ve bugün bir ceylan 
yakalamak niyetindeyseniz, artık bilmelisiniz 
ki en yavaş ceylan dünkünden daha hızlıdır. 
O halde düne göre hızınızı arttırmanız 
gerekmektedir. Yok, eğer ceylansanız ve henüz 
aslana yem olmamışsanız, hızınızı düne 
göre mutlaka arttırmalısınız, çünkü sıra size 
gelmiş demektir. Hayat koşusunda devam 

edebilmenin tek koşulu var: Dünden daha hızlı 
olabilmek. Ülkemiz ancak dünden daha hızlı 
olmayı başarırsa gelişmeleri yakalayabilir. Aksi 
halde başka ülkelerin gölgesinde kalırız. Yani 
daha çok, daha hızlı ve daha güçlü çalışmalıyız. 

Öncelikle sizi tanıyalım, bize kendinizden 
ve akademik kariyerinizden söz eder 
misiniz?
1961’de Samsun Çarşamba’da doğdum. 
1978-1979 döneminde Karadeniz Teknik 

Röportaj: HÜNKAR S. GÖREL
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Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu

Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde 
bir yıl okuduktan sonra 1979-1980 döneminde 
yine KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri 
Mühendisliği Bölümünü kazandım. 1983 
yılında mezun olup asistan olarak göreve 
başladım. 1984-1987 yılları arasında yüksek 
lisansımı, 1987-1991 yılları arasında doktoramı 
tamamladım. 1997 yılına kadar yardımcı 
doçent, 2004 yılına kadar ise doçent olarak 
görev yaptım. 2004 yılından beri görevimi, 
Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim 
dalında profesör olarak sürdürüyorum. 
Bugüne kadar 140 civarında makale ve 
bildiri yayınladım ve ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan finanslanan 22 adet projede 
yönetici ve yürütücü olarak görev yaptım. 
Pek çok ülkede bilimsel seyahatler ve 
ortaklıklar yürüttüm. Çok sayıda bilimsel 
faaliyette, çeşitli kurullarda görevler yaptım. 
TÜBİTAK’ta Danışma Kurulu üyeliği 
yürüttüm. Üniversiteler Arası Kurulda alt 
komisyon üyesi olarak uzun yıllar görev 
yaptım. 10’dan fazla yüksek lisans ve doktora 
öğrencisi yetiştirdim. Meslek örgütleri ve 
çok sayıda sivil toplum kuruluşunda üyelik 
görevlerimi sürdürüyorum. 
Bunların yanı sıra, Türk Sanat Müziği ile 
yakından ilgiliyim. Trabzon Belediyesi 
Konservatuvarında ve KTÜ akademik müzik 
topluluklarında çalışıyorum. Doğa sporları 
ile ilgileniyorum. 40. yaş günümde Kaçkar 
zirvesi yaptım. El işi ürünler ile ilgileniyorum. 
Örgü ve nakış işleri yapıyorum. Öğrencilerime 
de öğretiyorum. Seyahat etmeyi seviyorum. 
Yılda iki kez yurtdışı, birçok kez de yurtiçinde 
seyahatler yapıyorum. İngilizce ve Türkçe 
biliyorum. 

Orman Endüstri Mühendisliği hakkında 
bilgi verir misiniz? Uzmanlık konuları 
nelerdir? 
Orman Endüstri Mühendisliği bölümü 
mezunları ülkemizde; devlet veya özel sektör 
firmalarında çalışabilirler. Mezunlarımız 
sektörün her alanında çalışabildikleri 
gibi, sektör dışı da çalışıyorlar. Büyük bir 
çoğunluğu üst düzey yönetici olarak görev 
yapıyor. İşverenler çok küçük firmalardan 
büyük, uluslararası firmalara kadar çeşitlilik 
gösteriyor. Mezunlarımızın büyük bir kısmı 
yüksek lisans ve doktora yapıyor. Odun esaslı 
levha sektöründe hemen hemen tüm teknik 
kadro, bölümümüz mezunlarından oluşuyor. 
Mobilya, ağaç işleme makineleri ve aksesuar 
sektöründe ise son yıllarda yer almaya 
başladılar. Kağıt ve karton sektöründe ise 
birçok firmada mezunumuz var. 
Ayrıca mezunlarımız serbest meslek mensubu 
olarak kendi bürolarını açıp firmalara 
danışmanlık yapabiliyorlar. Yurtdışındaki 

Odun esaslı levha sektöründe hemen hemen tüm teknik kadro, bölümümüz 
mezunlarından oluşuyor. Mobilya, ağaç işleme makineleri ve aksesuar 

sektöründe ise son yıllarda yer almaya başladılar. Kağıt ve karton 
sektöründe ise birçok firmada mezunumuz var. 
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pek çok üniversite ve firmada mezunlarımız 
bulunuyor. 

Orman Endüstri Mühendisliği mezuniyeti 
hakkında bilgi verebilir misiniz? Hem 
öğrenciler hem de şirketler açısından 
kariyer gelişimi nasıl sağlanabilir?
Mezunlarımız eğitimleri boyunca temel 
bilimler, meslek bilimleri ve sosyal bilimler 
eğitimi aldıkları için hemen hemen her alanda 
görev yapabiliyorlar. Bölümümüzde aldıkları 
bilgileri kullanmayı başaran mezunlarımız, 
sektörde hem başarı kazanıyor hem de daha 
sonra işe alınacak yeni mezunlar için fırsat 
yaratıyorlar. Bizler ise mezunlarımızı okul 
bitince bırakmıyoruz. Bölümümüze gelen 
öğrenci artık ailemizin bir parçası olarak 
sayıldığı için onların kariyer planlamalarında 
yol gösterici rol oynuyoruz. Şirketlerle 
olan yakın ilişkilerimiz, şirketlerin eleman, 
mezunların da iş bulması konusunda çok 
önemli fırsatlar yaratıyor. Hangi işe, kimi 
göndereceğimizi bildiğimiz için de bir araya 
gelen şirket ve elemanlar için başarılı bir 
çalışma ortamı sağlanmış oluyor. Şirketler 
dönem dönem bölümümüzde seminerler 
veriyor ve kendileriyle çalışacak elemanların 
seçimini yapıyorlar. 
Öğrencilerimiz staja gittiğinde, başarılı olanlar 
iş teklifi alıp dönüyorlar. Şirketler, yüksek lisans 
yapan mezunlarımızı tercih ediyor. Özellikle 
ERASMUS değişim programıyla yurtdışına 
giden öğrencilerimiz, daha çok tercih ediliyor. 
Bölümümüzün eğitim kalitesini iyileştirmek 
için yılda iki kez firma temsilcilerinden 
oluşan Danışma Kurulumuzu bölümümüzde 
ağırlıyoruz. Şirketlerle öğrencilerimiz 
arasında mentor-menti ilişkisi kuruyoruz. 
Öğrencilerimizi yılda en az bir uluslararası 
fuara ve bir teknik geziye götürüyoruz. 

Türkiye’de mobilya ve mobilya 
aksesuarları sektörlerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 
Ülkemizde mobilya sektörü, son 15 yılda hızlı 
bir büyüme gerçekleştirmiş. Sektöründeki 
üretimin 6 milyar dolar olduğu tahmin 
edilmekte olup GSMH’sı içinde %0,75 
seviyesine yakın olduğu raporlanıyor. 2008 
yılında 681 milyon dolar olarak gerçekleşen 
sektör ithalatı, 2014 yılında 1,006 milyar, 
2015’te ise 850 milyon dolara ulaşmış. Mobilya 
ürünleri sektörünün Türkiye’nin toplam 
ihracatı içindeki payı, 2015’te %1,58 iken 
ithalatı içindeki payı ise %0,41 düzeyinde 
olmuş. 
Ülkemizin, dünya mobilya ithalatında  
26. sırada yer aldığı ve dünyada %0,6’lık ithalat 
payına sahip olduğu dile getiriliyor. Sektör, 
2023 yılı için 25 milyar dolar üretim ve 10 
milyar dolar ihracat beklentisi ile dünyanın ilk 
10, Avrupa’nın ise ilk 5 büyük mobilya üreticisi 
arasında olmayı hedeflemekte deniliyor. Ancak 
bütün bunlar sektörün daha görünür olması, 
daha profesyonel, daha tasarım ve Ar-Ge 
ağırlıklı yürümesiyle gerçekleşebilecektir. 
Bütün bunlarsa firma sahiplerinin geniş 
öngörüsü, personelin de büyük gayretleriyle 
gerçekleştirilebilecektir. Ülkemizdeki firmalar 
Ar-Ge, Ar-Ge/Tasarım, Tasarım ve Ür-Ge 
merkezlerini kurmaya başladılar. Buralarda 
hem ürün hem model geliştiriyorlarken, 
maliyet düşürme ve tasarım çalışmalarını 
da sürdürüyorlar. Bu durum, firmalar ve 

personel için olumlu sonuçlar yaratıyor. 
Ülkemiz firmaları dünya çapındaki fuarlara 
katılarak ürünlerini ve ülkemizi tanıtıyorlar. 
Devlet destekleri de bu durumu teşvik ediyor. 
Böylesine gelişen bir sektörde en önemli yan 
ürün ise aksesuar. Aksesuar sektörümüz bu 
gelişmelere bağlı olarak hızla büyüyor. Kaliteli, 
estetik, kullanışlı ve en önemlisi işlevsel 
ürünler ile mobilya sektörünün gelişimine 
büyük katkısı oluyor. Temennimiz, her iki 
sektörün birbirini daha da güçlendirmesi ve 
dünya pazarındaki payımızı arttırması. 

Ürün ve tasarım alanlarında gelişme 
sağlamak için neler yapılması gerektiğini 
düşünüyorsunuz? 
Bu amaçla öncelikle sanat tarihimiz, 
kültürümüz ve milli değerlerimizin bilinmesi 
ve tasarımlara aktarılmasının sağlanması 
gerekir. Örneğin Japon tarzı bir mobilyayı 
kimse gelip bizden almak istemez. Özellikle 
Ortadoğu’daki yeni yapılanmalar da dikkate 
alındığında kültürü bize yakın ülkeler bizim 
mobilyalarımızı tercih edeceklerdir. Bu da 
özümüzden aldığımız birikimle sağlanacaktır. 
Dünya çapında Türk mobilyası kavramı 
oluşturulmalıdır. Ergonomik, anatomik, işlevli, 
çok amaçlı mobilyalar üretmek gerekir. Türk 
insanının beden ölçüleri AB vatandaşlarının 
beden ölçülerinden farklıdır. İnsanımızın 
anatomik ölçülerine uygun mobilya üretimine 

"İnsanoğlu var olduğu 
sürece barınma ve 

yaşam alanı ihtiyacı var 
olacaktır. Buna bağlı 
olarak dünyanın ilk 

hammaddelerinden biri 
olan odun esaslı ürünlerin 
de kullanımı sürecektir."
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gidilmeli, böylece onların mobilya seçimi ve 
kullanımı kolaylaştırılmalıdır. Tasarımcıların 
mutlaka sanatsal tarafları güçlendirilmeli, 
dünya tasarım fuarları ve etkinlikleri ziyaret 
edilerek gelişmeler yerinde gözlenmelidir. 
Tasarım yapılacak ürün için kullanıcılarla 
yakın iletişimde olunmalı; örneğin çocuk 
mobilyası üretilecekse hedef kitlenin fikirleri 
anketler ve bilgisayar destekli tasarım 
uygulamalarıyla sorgulanmalıdır. Teveccüh 
edilen modeller üretilmelidir. Dijital kartelalar 
kullanılarak teknolojik gelişmelerden 
yararlanılmalıdır. Doğal ürünlere gidilmeli, 
insanların sağlık değerlerinin de önemsendiği 
vurgulanmalıdır. 

Orman ürünlerinde yeni nesil ürünler ve 
teknolojiler nelerdir?
Eskiden orman ürünleri işlemede katrak 
ve testereler kullanılırdı. Ustalar vernikleri 
elleriyle sürerdi. Ürünler genellikle masif 
ağaç malzeme ve pamuk ağırlıklı olurdu. 
Günümüzde ağaç işleme makineleri büyük 
bir gelişme gösterdi. CNC’ler, kopyeli frezeler, 
ebatlama makineleri geliştirildi. Lazer kesiciler 
kullanılmaya başlandı. Bireysel üretimler 
endüstriyel üretimlere döndü. Üretim hatları 
otomasyonlaştı. Masif odun, yerini odun esaslı 
levhalara bıraktı. Aksesuarlar mobilyaların 
cazibesini arttırdı. Kullanılan kumaşlar su 
tutmaz, leke tutmaz hale getirildi. Üretim 

zamanı kısaldı. Parça başı işçilik ve üretim 
maliyetleri düştü. Fire olanları azaldı ve montaj 
kolaylaştı. Hatta kullanıcı kendi montajını 
kendisi yapabilir hale geldi. Demonte 
şeklindeki üretimler, mobilyaların lojistik ve 
nakliye problemleri için önemli çözümler 
yarattı. 

Sürdürülebilirlik bakımından orman 
endüstri mühendislerinin rolü nedir?
İnsanoğlu var olduğu sürece barınma ve 
yaşam alanı ihtiyacı var olacaktır. Buna bağlı 
olarak dünyanın ilk hammaddelerinden 
biri olan odun esaslı ürünlerin de kullanımı 
sürecektir. Dünyada bilinmeyen bir gerçek, 
ağaç malzemeden 10.000’in üzerinde ürün 
üretilmesinin mümkün olduğudur. Ağaç 
malzeme doğal, sağlık için zararsız, tamir 
ve bakımı kolay, işlenmesi ucuz, istenilen 
şeklin verilmesi mümkün, özgül ağırlığına 
oranla dayanımı en yüksek, gerekli önlemler 
alınarak yangın durumunda en az tehlikeli 
ve nefes alabilen bir hammaddedir. Bazı 
dönemler tercihler değişse bile her yaşam 
alanının en az %50’si ağaç malzemelerden 
üretiliyor. Böylesine bir hammaddenin 
işlenmesi konusunda eğitim alan Orman 
Endüstri Mühendisleri, dünya var olduğu 
sürece işlendirilecektir. Önemli olan Orman 
Endüstri Mühendislerinin gelişmelere ayak 
uydurması, kendini geliştirmesi ve inovatif 

ürünler geliştirmesidir. Dijital ve otomasyon 
sektöründeki gelişmeler de Orman Endüstri 
Mühendislerinin kendilerini geliştirmesine 
yardımcı olacaktır.

Nesnelerin interneti olarak tanımlanan 
Endüstri 4.0, son dönemin gündem 
maddelerinden biri. Sizin alanınız 
Endüstri 4.0’dan nasıl etkileniyor?
Orman ürünleri sanayi, emek yoğun bir 
sektördür. Özellikle mobilya sektöründe bu 
daha belirgin. Günümüz insan profilindeki 
değişim, insanların iş hayatındaki 
yaklaşımları, üretim hatlarında insanların 
yerine otomasyon ve robot teknolojisinin 
kullanımını her geçen gün arttıracak. Diğer 
taraftan üretim esnasındaki planlamalar, 
fire oranlarının azalmasını ve zamanın daha 
işlevli kullanılmasını sağlayacak. Gelecek 
yıllarda bu tür uygulamalar artacak, sektörde 
görev yapan orman endüstri mühendislerinin 
görev tanımlamaları değişecek. Bu durumda 
orman endüstri mühendisleri de değişime 
ayak uydurmaya zorunlu olduklarından, 
şimdiden geleceği görüp planlama ve yönetim 
alanlarında gelişmek zorundalar. 

Üniversite-sanayi iş birliği açısından ele 
alırsak, mobilya ve mobilya aksesuarları 
ile orman endüstri mühendisleri nasıl bir 
iş birliği içinde olmalıdırlar?
Yıllarca bizler firmalara gidip üniversite-sanayi 
iş birliğinin önemini anlatıyorduk. Şimdi 
hem sanayici hem de akademisyenlerimiz 
bu ilişkinin öneminin farkına vardılar. 
Ülkemizdeki güçlü firmalar mutlaka bir 
veya birçok danışmanla birlikte çalışıyorlar. 
Sorunlarını ve gelişmeleri üniversitelerle 
birlikte planlayarak çözüme kavuşturuyorlar. 
Bu da sektörün büyüme hızını arttırıyor. Her 
disiplin birlikteliği, ürün geliştirme, üretim 
yöntemi planlama, teknik yenilikler oluşturma 
olasılıklarını güçlendiriyor, şüphesiz. Böylece 
firmaların sorunları çözülürken, kaliteli 
ürünler pazara hazırlanıyor. Ama daha  
önemlisi, bu tarz ekiplerin içerisinde yer alan 
öğrenci ve akademisyenler için de büyük bir 
fırsat ortaya çıkıyor. Ayrıca öğrenciler de bu 
gelişmeleri öğrenmiş olarak mezun oluyorlar. 
Devletin desteklediği projelerle de şirketlerin 
maliyetleri düşürülmüş oluyor. Bu durumda ise 
ülkemizde patent ve faydalı model geliştirme 
şansımız artarak diğer ülkelerle rekabet 
gücümüz artıyor. Şirketlerle üniversitelerin 
ilgili bölümleri arasında mutlaka üniversite-
sanayi iş birliği bulunmalı ve bu beraberlik 
sadece bir projede değil uzun yıllar sürecek 
danışmanlık modelinde de olmalı.
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Son yılların dijital gelişmelerinden biri kripto paralar ve en yaygın kullanılan kripto para birimi de 
şüphesiz, Bitcoin. Dijital para birimi olan Bitcoin, 2008 yılında ortaya çıktı ve bugün tüm dünyada en çok o 
konuşuluyor. Bulunuşu, ilk zamanlarda internetin yeraltı dünyasında kullanılması ve kullanımının giderek 
yaygınlaşması, beraberinde pek çok yeni soruyu da getirdi. Geleceği gören ticaret uyanıkları, Bitcoin zengini 
oldular bile. Dijital cüzdan, kripto para, kodlar derken bu konularda yeterli bilgiye sahip olmayanlar içinse 
riskler taşıyor. Ancak gelişmeler gösteriyor ki yakın gelecekte herkes Bitcoin’le tanışacak. Kripto paralar, 
banknot paralar gibi “elimizin kiri” olur mu bilinmez ancak küresel ekonomik dengeyi ciddi anlamda 
sarsabileceklerini görmezden gelmemekte fayda var. 

Kripto Paralara Alışmanın 
Vaktidir Şimdi! 

Genel olarak kripto para şeklinde 
adlandırılan sanal para birimleri içinde 
en bilineni ve en yaygın işlem göreni 

Bitcoin. Yaratıcısı Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i 
kullanıma sunduktan sonra ortadan yok oldu. 
Gerçek kimliği tespit edilemeyen kâşif ya da 
bir grup insan, bugün hala gizemini koruyor. 
Matematiksel algoritma tabanlı bir mimari 
üzerindeki sanal para birimi olan Bitcoin’in 
normal para birimlerinden en temel farkı, 

merkezileşmemiş olması. Bitcoin, ilk kripto 
para... Bugünse 1600’e yakın kripto para birimi 
var. “Nasıl oldu da bu kadar hızlı yaygınlaştı?” 
diye soranlar için kripto paraları ve dünyanın 
ekonomik geleceği hakkındaki merak 
ettiklerimizi Dijital Dönüşüm Derneği Kurucu 
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Polat ile 
konuştuk. 

İsmail Hakkı Polat, ODTÜ Elektrik 

Elektronik Bölümü mezunu ve uzun yıllar 
telekomünikasyon sektöründe, çeşitli 
uluslararası şirketlerde çalışmış bir profesyonel. 
2003 yılında profesyonel hayattan ayrılmış. 
Özellikle internet ve mobil ağ dünyasının 
sosyal, toplumsal, kültürel yanlarını incelemek 
adına çalışmalar yapmaya karar vermiş. 2004 
yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi’nde 
Yeni Medya dersleri veriyor. İnternet ve mobil 
iletişimdeki değişimleri, gelişimleri, bunların 

Röportaj: BİKEM ÖĞÜNÇ
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İsmail Hakkı Polat

bireysel, toplumsal, sosyal, ekonomik, etik 
yönlerini ve etkilerini incelemek amacıyla 
araştırmalar yapan İsmail Hakkı Polat, kripto 
paraların ortaya çıkışını ve yayılışını anlatmaya 
şu sözlerle başlıyor: “Aslında insanlık, dijital 
teknolojilerin hayatına girmesinden itibaren 
parayı dijitalleştirmek ve onun üzerine yeniden 
bir sistem kurmak ya da sistemi devam 
ettirmek üzerine çalışmalar yapıyor. Bunun 
ilk örneklerini, daha internet ortaya çıkmadan 
önce ama bilgisayarların ortaya çıktığı 1960-
1970’li yıllarda bile görebiliriz. Bunun ilk adı 
moda deyimle elektronik paraydı. Özellikle 
finans sektörü ve devletler, paranın elektronik 
ortama taşınmasıyla ne gibi avantajlar elde 
edilebileceği konusuna eğiliyordu. İnternetin 
ortaya çıkışıyla beraber, birtakım bankaların 
veya devletlerin açtığı internet hesaplarıyla 
birlikte para, sanal ortama taşınmış oldu. Kredi 
kartları da bu sürece dahil… Dolayısıyla, artık 
herhangi bir verinin dünyanın her yerine 
internet üzerinden taşınabilmesi bu yönde 
bir kolaylık sağladı. Hem ticaret dünyasında 
hem bankacılık ve finans dünyasında bir 
sirkülasyon oluştu. Kredi kartları, akıllı 
telefonlar, mobil cüzdanlar derken bankacılık 
sistemleri üzerinden dijital sirkülasyonun 
yaşandığı parasal bir düzen yaratıldı. Ancak 
kripto paralar, bütün bunların ötesinde, çok 
daha anarşist bir yöntemle geldi.”

21. yüzyılın hippileri: Cypherpunk 
Kripto paraların ilki olan Bitcoin, 2008 yılında 
bir makaleyle ortaya çıktı. Bitcoin’in Satoshi 
Nakamoto adlı, daha doğrusu takma adlı 
bir kişi ya da kişiler tarafından yaratıldığı 
söyleniyor. İşin perde arkasında 1990’lı 
yıllardan beri, özellikle dijital para üretme 
konusunda ortaya oldukça nitelikli uygulama 
ya da konseptler atmış olan Cypherpunk 
(Şifrepunk) adlı bir grup olduğunu anlatıyor 
İsmail Hakkı Polat. “Ben bunun ortak adının 
Satoshi Nakamoto olduğuna inanıyorum” 
diyen Polat, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“21. yüzyılın hippileri de diyebileceğimiz bu 
grubun 1990’lı yıllardan beri kripto güvenlik, 
dijital altın çıkarma konularında çalışmaları 
vardı. 2008’de Amerika’da yaşanan finansal 
krizin hemen arkasından Bitcoin makalesi 
ortaya çıktı ve ardından 2009 yılında koda 
çevrildi. Aslında Cypherpunk, kendi arasında 
bir kripto para yarattı ve adına da Bitcoin dedi. 
Değiş tokuş işlemlerinin nasıl yapılacağının 
kurallarını da işte o makaleyle ortaya attılar. 
Daha sonra bu bir yazılıma çevrildi ve grubun 
üyeleri bu yazılımı kendi bilgisayarlarına 
yüklemeye başladılar.” 

Dünyanın en pahalı pizza dilimi
“Bu sistem üzerinden iki kişi arasında ilk 

Polat, Bitcoin’in çok düşmemesini, 100 dolarla 400 dolar arasında gidip gelmesini sağlayan 
şeyin bankacılık sisteminin kara para takibini artık çok sıkı şekilde yapmasına bağlıyor 

ve özellikle Batı bankacılık sisteminin İran, Rusya gibi ülkelere yaptırımlarının bir sonucu 
olduğunu dile getiriyor.  
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transfer gerçekleşti ve amatör bir yaygınlık 
kazandı. 2010 yılında, amatörce bir oyun parası 
olarak görülen Bitcoin ile kendi içlerinde 
alışveriş yapma fikrini geliştirdiler. Bunun 
üzerine Florida’da bir pizzacı, 10 bin Bitcoin 
karşılığında bir dilim pizza sattı. Bugün 1 
Bitcoin’in değerinin yaklaşık 10 bin dolar 
olduğu düşünülürse, Floridalı pizzacı dünyanın 
en pahalı pizzasını satmış oldu. 2009-2013 
yılları arasında Bitcoin yavaş yavaş internet 
üzerindeki kara para trafiğinin bir aracı haline 
gelmeye başladı. Asıl yaygınlığını da buradan 
kazandı. Böylelikle internetin yer altında 
(darkweb), Silk Road (İpek Yolu) adı verilen 
bir değiş tokuş sistemi kuruldu. Uyuşturucu, 
kara para, insan ticareti bu sistem üzerinden 
dönmeye başladı. Cypherpunk grubu 3 Ocak 
2009’da, ilk Bitcoin transferi yapıldığında, bir 
doları 1309 Bitcoin olarak belirlemişti. Kara 
para ekonomisinin yaygınlaşmasıyla beraber, 
4 sene içinde, 1 Bitcoin’in değeri 1309 dolara 
erişti ve Bitcoin 1 milyon katın üzerinde 
büyüdü. Zamanla Doları Bitcoin’e, Bitcoin’i 
Dolara çeviren sanal döviz büroları devreye 
girmeye başladı ve Uzakdoğu’da ilk Bitcoin 
borsaları hayata geçti. 2013 yılında FBI’ın 
Silk Road’un kurucusunu tespit etmesi ve Silk 
Road’u kapatmasıyla birlikte Bitcoin ilk krizini 
yaşadı ve Kasım 2013’te değeri, 1300 Dolardan 
400 Dolara kadar düştü.” 

Hızlı iniş çıkışlar…
Bitcoin’in başına buyruk bir sistem olması 
nedeniyle hızlı iniş çıkışların her zaman 
yaşanabileceğini söylüyor İsmail Hakkı 
Polat. Manipülasyonlar serbest, dolayısıyla 
yüksek miktarda para trafiğine göre düşen 
ya da yükselen bir karakteristiği var. Bu 
açıdan da geleneksel borsadan, hisse senedi 
piyasalarından ayrışıyor. “Burada bir kural ya 
da düzenleme yok” şeklinde konuşan Polat, 
Bitcoin’in çok düşmemesini, 100 dolarla 400 
dolar arasında gidip gelmesini sağlayan şeyin 
bankacılık sisteminin kara para takibini artık 
çok sıkı şekilde yapmasına bağlıyor ve özellikle 
Batı bankacılık sisteminin İran, Rusya gibi 
ülkelere yaptırımlarının bir sonucu olduğunu 
dile getiriyor.  

Sanal zenginler ortaya çıkıyor 
2016 yılının başından itibaren irili ufaklı 
yatırımcıların Bitcoin’i keşfetmesiyle birlikte 
bugün dijital zenginlerin ortaya çıktığını 
söyleyen İsmail Hakkı Polat, devamında 
şunları anlatıyor: “Bitcoin zenginlerinin 
hikayelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, 2016-
2017 yıllarında kripto paralara yönelik çok 
ciddi bir talep oluştu. 2016 yılının başında 
birkaç milyar dolar olan Bitcoin’in piyasa 

Cypherpunk grubu 3 Ocak 2009’da, ilk Bitcoin transferi yapıldığında, bir doları 1309 Bitcoin 
olarak belirlemişti. Kara para ekonomisinin yaygınlaşmasıyla beraber, 4 sene içinde, 1 

Bitcoin’in değeri 1309 dolara erişti ve Bitcoin 1 milyon katın üzerinde büyüdü.

Kripto paraların bir ödeme sistemi olarak devletlere ya da bankalara rağmen kabul edilmesi, 
özellikle kişiler arasında zamandan, mekândan, sınırlardan bağımsız bir varlık transfer ve 

ödeme aracı olarak kullanılması aslında bütün devletlerin para politikalarını, bankacılık 
sistemlerini ve kredi mekanizmalarını değiştirebilir
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değeri yaklaşık 300 milyar Dolara çıktı. Bitcoin 
birim fiyatının 19 bin Dolara kadar yükselmesi 
ilk başta 20-30 civarında olan kripto paraların 
sayısının 1500-1600’e yükselmesini sağladı. 
Çünkü enflasyonsuz bir alan, ülkeler arasında 
para transferine izin veriyor, bankacılık 
sistemine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 
Bu da aslına bakarsanız, devletler için bir 
dezavantaj oluşturuyor.” 

Merkez yok, lider yok! 
İsmail Hakkı Polat, kripto paraların teknik 
anlamda dijital para olduğunu ancak 4 tane çok 
temel fark olduğunu söylüyor. İlk önemli fark 
için şöyle konuşuyor: “Bankacılık sistemleri tek 
merkez üzerinden kontrol edilen otoriter bir 
yapıya sahiptir ve kuralları da tek merkezden 
belirlenir. Ama kripto paralarda, bunun aksine, 
ortada bir merkez ve lider yok. Tamamen 
kullanıcılar arasında oluşturulan birtakım 
protokoller üzerinden, o protokollerin kodlara 
çevrilmiş haliyle işletilen bir süreçten söz 
ediyoruz. Süreç iki kişi arasında işliyor; iki 
kişi, aralarındaki kurallara uydukları takdirde 
nitelik ve nicelik bakımından her türlü 
alışverişe imkan veriyor. Bu nedenle de kripto 
paralara yeni ve daha yıkıcı birer dijital para 
veya finans protokolleri olarak bakmak lazım. 
Burada, merkezi sistemlerden gayri merkezi 
sistemlere geçiş ve kişiler arasında aracıların 
ortadan kaldırılması, en büyük devrimlerden 
biri. Kripto para dediğimiz sistemin arkasında 
ne bir kişi ne de bir kurum var. Yalnızca 
kurallar bütünü var, bu kurallar bütünü bir 
koda çevrildiği andan itibaren bambaşka bir 
nitelik kazanıyor.” 

15 bin defter ve 3 hakem 
Kripto paraların ikinci özelliğinin, sistemin 
sürdürülebilmesi için bütün kayıtların şeffaf 
bir defter üzerinden tutulması ve internette bu 
defterin serbestçe takip edilebilmesi olduğunu 
söyleyen İsmail Hakkı Polat, “Sistemdeki bütün 
transfer işlemleri birer kayıt haline getirilip ilk 
andan son ana kadar sıralı olarak internette 
görülebiliyor” diye konuşuyor. 
Bir üçüncü fark ise nakit para işlemlerindeki 
gibi seri numaralarıyla eşleştirilmeden, 
anonim olarak bir sirkülasyon olabilmesi. 
Dolayısıyla, Ali’nin Ayşe’ye para verdiği 
başkaları tarafından görülemiyor. Sadece 
Ali ile Ayşe’nin bildiği 34 hanelik, herhangi 
bir kuantum bilgisayarı tarafından ancak 28 
senede kırılabilecek kodlar var. Gerçekleşen 
işlem, Ali ile Ayşe tarafından açık edilmediği 
sürece o anonim nitelik devam ediyor. Özetle, 
cüzdanların sahiplerinin kim olduğunu, hesap 
numaralarını ve şifreleri, yalnızca işlemi 
gerçekleştiren iki kişi biliyor. 

İsmail Hakkı Polat, kripto paraların son farkını 
ise güvenliğin kripto teknolojisi ile sağlanması 
olarak açıklıyor. Şöyle ki, söz konusu olan 
bütün dijital bankaların ya da devletlerin 
kullandığından çok daha yüksek bir şifreleme 
teknolojisi… Ve bu şifreleme teknolojisi 
kuantum bilgisayarları tarafından ancak 28 
senede kırılabiliyor. Basit bir anlatımla sistem 
şöyle çalışıyor: Tüm sistemi destekleyen ve 
birbirilerini tanımayan 15 bin adet defter var. 
Yani sistemin kayıtlarını tutan 15 bin adet 
sunucu… Ali, Ayşe’ye bir Bitcoin göndermek 
istediğinde bu 15 bin sunucu, Ali’nin 
kullandığı 34 hanelik alfonümerik kodla, 
Ayşe’nin kullandığı 34 hanelik alfonümerik 
koda ve gönderilmek istenen paraya bakıyor. 
Teyit etmek için ise 3 tane hakem atıyor. 
Atanan 3 hakem, kodların, gönderenin ve 
alıcının numaralarının ve gönderilmek istenen 
rakamın doğru olup olmadığını kontrol 
ederek kayıtlara geçiriyor. Açılan yeni kayıt, 
15 bin bilgisayarda eş zamanlı güncelleniyor. 
Güncelleme gerçekleştiği anda da Ali’nin 
hesabından Ayşe’nin hesabına 1 Bitcoin 
geçiyor. Aynı anda güncellendiği için Ayşe, “Ali 
bana paramı göndermedi” diyemiyor. Çünkü 
3 hakem tarafından kontrol edilmiş ve 15 bin 
deftere kaydedilmiş oluyor. 

Para politikalarını değiştirebilir
Bugün kripto paraların yavaş yavaş bir ödeme 
sistemi olarak günlük hayatımıza girmeye 
başladığına dikkat çeken İsmail Hakkı 
Polat, “Kripto paraların bir ödeme sistemi 
olarak devletlere ya da bankalara rağmen 
kabul edilmesi, özellikle kişiler arasında 
zamandan, mekândan, sınırlardan bağımsız 
bir varlık transfer ve ödeme aracı olarak 
kullanılması aslında bütün devletlerin para 
politikalarını, bankacılık sistemlerini ve kredi 
mekanizmalarını değiştirebilir” diyor. İsmail 
Hakkı Polat, şu anda dünyada özellikle kripto 
para inovasyonlarının ve alım satımlarının 
büyük miktarının Asya ve Uzakdoğu 
ülkelerinden gelmesinin ise başka bir grafik 
gösterdiğinin altını çizerek, “İran ve Rusya 
gibi ülkelerin kendi kripto paralarını çıkarma 
yönünde çok ciddi adımlar atmaları, özellikle 
ülke içi ticarette kripto paralar üzerinden 
çok ciddi bir sirkülasyon sağlamaları, komşu 
ülkelerle olan ticaret faaliyetlerini Batı 
bankacılık sisteminin dışında yapmaları, 
dünyanın konjonktürel olarak başka bir 
düzleme girebilme potansiyelini gösteriyor ve 
bu potansiyel de bizi 3. Dünya Savaşı’na daha 
çok yaklaştırıyor. 21. yüzyılın soğuk savaşı 
kripto paralar ve bankacılık sistemi üzerinden 
olacak gibi görünüyor” diyor.
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Mucitlerden sıklıkla duyduğumuz bir cümledir bu: “Eyvah! Patentim 
Çalındı.” Peki, Patent denilen olgu elle tutulur, gözle görülür, kıymetli bir 
varlık mıdır ki? Neden onu çalmak istesinler? Cevabı şöyle: Patent, bir buluş 
fikrinin teknik bir ürüne dönüşmüş halidir. Hayatı kolaylaştıran bir buluş, 
ete kemiğe büründüğü zaman, elbette ticari bir ürün haline de geldiğinde, 
kıymetli bir varlık olarak dikkate alınacaktır. Böylesi kıymetli bir varlığın 
başkaları tarafından izinsiz olarak kullanılması, üretilmesi, satılması, 
pazarlanması gibi faaliyetler, hak sahibi olan mucitler için sıkıntılı süreçlerin 
yaşanması anlamına da geliyor.

Eyvah! 
Patentim Çalındı! 

Son yıllarda, Ar-Ge çalışmalarına önem 
veren şirket sayısı, her geçen gün artış 
gösteriyor. Ancak bu kuruluşların 

sayısından daha da fazla, küçük işletme 
olarak nitelendirdiğimiz KOBİ’ler ve bireysel 
mucitler bulunuyor. Yapılan çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkan buluşların çalınması, 
izinsiz kullanılması ya da kopyalanması 
gibi durumlar, KOBİ’lerin ve bu bireysel 
mucitlerin başına daha sıklıkla geliyor. Buluşu 
çalınan ya da izinsiz kullanılan mucit, haklı 
olarak endişeleniyor. Ancak buradaki en 
büyük sorun, bu aşamaya kadar gelen süreçte 
yeterli önlemleri almamakla başlıyor. Teknik 
bir soruna teknik bir çözüm getirilmesiyle 
başlayan buluş süresince yapılan tüm 
çalışmalar, varsa laboratuvar denemeleri, 
prototip çalışmaları tam olarak kayıt altına 
alınmadığı gibi, çalışmayı yürüten ekibin de 
yeterince dikkatli hareket etmemesi ve buluş 
üzerinde çalışan kişilerin çalışmaya ait tüm 
bilgilerin saklanması konusunda bir gizlilik 
sözleşmesi imzalamamış olmaları, ortaya 
çıkan çıktıların kolaylıkla üçüncü kişilere 
aktarılmasını sağlıyor.  

Pelin GEZERYEL 
Marka ve Patent Vekili-Bilirkişi-Akademisyen

Gezeryel Fikri Haklar ve Danışmanlık Kurucusu
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Peki, patentin çalınmasını engellemek 
için ne tür önlemler alınmalı? 
Cevaplar şöyle:
1. Buluş üzerinde çalışan mucit/mucitlerin ve 
varsa diğer çalışma ekibinin çalışma boyunca 
ve sonrasında tüm bilgilerin gizli tutulmasına 
ilişkin bir gizlilik sözleşmesi imzalaması 
gerekir. Karşılıklı atılan imzalar, kanunlar 
karşısında, ileride olası çıkar çatışmalarında 
tarafların hukuki yükümlülüklerini yazılı 
kurallarla belirler. 
2. Yapılan çalışmalar sırasında, gün/ay/yıl 
olarak tarih belirtilerek, tüm aşamaların bir 
deftere not alınması ve bu defterin güvenli bir 
yerde muhafaza edilmesi, yerinde bir hareket 
olur.
3. Üzerinde tüm çalışmaları tamamlanan ve 
nihai hale kavuşan buluşun en kısa sürede, 
patent ya da faydalı modelle koruma altına 
alınarak, belgeli korumasının da yapılması 

sağlanmalıdır. 
4. Başvuru sahibi, sahip olduğu patent ya da 
faydalı model başvurusu sonrasında yapılacak 
her türlü ihlale karşı hukuki yaptırım 
uygulayabilme hakkına sahip olur.  

Buluş sahibinin, açıklananlardan da 
anlaşılacağı üzere, ihlallere karşı kendini 
ve buluşunu koruyabilmesi için önceliğini 
açıkça ortaya koyabileceği kanıtları 
ispatlaması gerekiyor. Daha önce var olduğu 
ispatlanamayan buluşlar, olası ihlaller 
karşısında ne yazık ki herhangi bir yaptırım 
uygulayamaz durumuna düşüyor. 

Mucitlere tavsiyemiz, yaptıkları buluşları “sır” 
gibi saklamaları ve çalışmaları biter bitmez en 
kısa sürede patent belgesi ile koruma altına 
almaları… 

Mucitlere tavsiyemiz, 
yaptıkları buluşları “sır” 

gibi saklamaları ve 
çalışmaları biter bitmez 
en kısa sürede patent 

belgesi ile koruma 
altına almaları…

Yapılan çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkan 

buluşların çalınması, 
izinsiz kullanılması ya 
da kopyalanması gibi 

durumlar, KOBİ’lerin ve 
bireysel mucitlerin başına 

daha sıklıkla geliyor. 
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Daha önce hiç, bir yaylaya çıkıp ciğerlerinizi oksijenle doldurdunuz mu? Sis bulutlarının 
oluşturduğu eşsiz manzaraların içinde günün uyanışına tanıklık ettiniz mi? Yeşilin o 

kadar çok tonunu ve farklı bitki türlerini bir arada gördünüz mü? Son derece mekanik 
bir şekilde yaşadığınız hayatınıza bir farklılık katmak, nefes aldığınızı hissetmek ve 

hem ruhunuzu hem de gözlerinizi dinlendirmek istiyorsanız Doğu Karadeniz’in eşsiz 
güzellikteki yaylaları sizleri bekliyor.

Bulutların Üzerinde
Doğu Karadeniz Yaylaları

Doğu Karadeniz ormanları ve yaylaları için Türkiye’nin akciğerleri demek abartı 
olmaz. Eşsiz doğası, temiz havası, şenlikleri ve nevi şahsına münhasır insanlarıyla 
Doğu Karadeniz, Türkiye’nin en özel bölgelerinden biri. Özellikle yayla turizmiyle 

birer cazibe merkezine dönüşen Trabzon, Rize ve Artvin yaylaları hem Türkiye’den hem de 
dünyanın pek çok ülkesinden doğa severleri ağırlıyor. 
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Yayla turizmi yaygınlaşıyor
Türkler için yaylaların ayrı bir önemi 
olduğunu biliyoruz. Pek çok bölgede yaylaya 
farklı amaçlarla çıkılıyor. Doğu Karadeniz 
bölgesinde yaşayan ve hayvancılıkla 
uğraşanlar, hem hayvanlarını otlatmak ve 
hayvanlarının kışın yiyeceği otları toplamak 
hem de yaz şartlarına göre daha serin 
alanlarda yaşamak için her yıl Mayıs ayı 
itibariyle yaylaya çıkıyorlar. Doğayla baş 
başa kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek de 
yaylaya çıkmanın farklı sebepleri arasında yer 
alıyor. İnsanların yılın belli bir döneminde 
yaylalara gitmeleri ve orada konaklayarak 
tüm ihtiyaçlarını temin etmeleri ise bir turizm 
hareketi oluşturuyor. Yayla etkinlikleri, yayla 
kültürü ve bozulmamış doğada yaşamak, pek 
çok insanın ilgisini çekiyor ve sonuç olarak 
"yayla turizmi" giderek yaygınlaşıyor. Sizin 
için Doğu Karadeniz’in büyüleyici güzellikteki 
yaylalarını seçtik! 

Artvin Yaylaları
Kafkasör Yaylası: Kafkasör Yaylası, Artvin 
şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer 
alıyor. Boğa güreşlerinin yapıldığı şenliğiyle 
de ünlenen yaylanın yüksekliği 1200 metre. 
Burada Artvin Belediyesi’ne ait 50 yataklı 
Kafkasör Evleri ve Köy Hizmetleri’ne ait bir 
misafirhane bulunuyor. Aynı zamanda çadır 
kurma alanları da var. Yürüyüş parkurlarıyla 
özellik kazanan Kafkasör Yaylası’na ulaşmak 
da kolay. Yaz döneminde şehir merkezinden 
minibüs seferleri yapılıyor. 
Yaylalar Köyü: Yaylalar Köyü, Yusufeli 
ilçesinin 53 kilometre batısında konumlanıyor. 
3200 metre yükseklikteki Yaylalar Köyü, 
Kaçkar’a tırmanmak isteyenlerin ara 
konaklama merkezi konumunda. 3932 
metre rakımlı Kaçkar dağlarına rehbersiz 
çıkmamakta fayda var. Bölgede vaşak, ayı, 
yaban keçisi, kurt, çakal, tilki gibi yaban 

Doğayla baş başa kalmak 
ve sağlıklı bir yaşam 

sürmek, yaylaya çıkmanın 
farklı sebepleri arasında 

yer alıyor. İnsanların 
yılın belli bir döneminde 
yaylalara gitmeleri ve 
orada konaklayarak 

tüm ihtiyaçlarını temin 
etmeleri ise bir turizm 

hareketi oluşturuyor. Yayla 
etkinlikleri, yayla kültürü 
ve bozulmamış doğada 

yaşamak, pek çok insanın 
ilgisini çekiyor ve sonuç 
olarak "yayla turizmi" 
giderek yaygınlaşıyor.

BORÇKA KARAGÖL
Artvin’in Borçka ilçesi, florasıyla ünlü. Hatta 
Türkiye’de bu anlamda tek olduğunu söyleyebiliriz. 
Borçka-Karagöl Yaylası ise yaylaların en 
bakirlerinden biri... Yayla yolunda yer alan 
Karagöl, birçok hayvan türüne yaşam sağlıyor. 
Vahşi hayvanların fotoğraflarını çekmek isteyenler, 
vaşak, boz ayı, dağ keçisi ve yırtıcı kuşları burada 
görebiliyor. 
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TRABZON YAYLALARI
Maçka-Kiraz Yaylası: Kiraz Yaylası’na, Maçka İlçesi 
Gürgenağaç Köyü’nden, 7 kilometrelik toprak yolla ulaşılıyor. 
Yaylanın içinden akan buz gibi suda alabalık avlayabilirsiniz. 
Çim kayağı da yine farklı ve eğlenceli bir aktivite olabilir. Her 
yıl Temmuz ayının üçüncü Cuma günü ise “Ayeser Şenlikleri” 
kutlanıyor. 

Haldizen: Demirkapı Yaylası olarak da bilinen yer Haldizen 
Dağları’nın eteklerinde bulunuyor. Etrafı dağ gölleriyle 
dolu. Eşsiz bir manzara sunan Uzungöl, buraya 20 kilometre 
uzaklıkta yer alıyor. 

Aykara-Uzungöl Turizm Merkezi: Çaykara ilçesine 20 
kilometre mesafedeki Uzungöl'e her mevsim ulaşım aracı 
bulunuyor. 1250 metre yükseklikteki Uzungöl, eşsiz doğal 
güzellikleri ile Karadeniz'in son yıllardaki en gözde turizm 
merkezlerinden biri. 500 bin metrekare alana sahip olan gölde, 
alabalık ve sazan balığı yaşıyor.
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hayvanlarını izlemek ve onları fotoğraflamak 
mümkün. Yaylalar Köyü yolu üzerinde 
bulunan Altıparmak Köyü’nde Altıparmak 
(Barhal) kilisesi ziyaret edilebilir. 
Beyazsu: Burası için Artvin’de bir bulut denizi 
dersek, abartmış olmayız. Birbirinden güzel 
doğa manzaralarını fotoğraflamak isteyenler 
Beyazsu Yaylası’nı mutlaka görmeli. Bir buzul 
gölü olan Yıldız’ı da görmelisiniz. Ancak 
bunun için uzun süren bir yürüyüş yapmanız 
gerektiğini hatırlatmakta fayda var. 
Gorgit: Borçka’ya bağlı olan ve UNESCO 
tarafından Biyosfer Rezerv Alanı olarak tescil 
edilmiş Macahel’de (Camili) bulunan Gorgit 
Yaylası, yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan 
yine eşsiz güzellikteki bir yayla. 1700 metre 
yüksekten doğayı kucaklamak isteyenler 
tarafından ziyaret edilebilir. Ancak araçla 
ulaşım söz konusu değil, bölge halkının 
kullandığı patikalardan yürümeniz gerekiyor. 
Sahara: 1800 metre yükseklikte bulunan yayla, 
Şavşat’taki Karagöl Sahara Milli Parkı içinde 
yer alıyor. Kamp yapmak isteyenler burada 
çadır kurabilir, çünkü herhangi bir konaklama 
tesisi yok. 

Rize Yaylaları
Ayder Yaylası: Rize Çamlıhemşin’de 
yer alan Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz 
yaylaları arasında en ünlü olanı. 350 metre 
yükseklikteki yaylada yeşilin her tonunu 
görebiliyorsunuz. Yayla turizminin de parlayan 
yıldızlarından biri olması sebebiyle bölgede 
çeşitli konaklama tesisleri mevcut. 
Samistal: Palovit ve Kavrun vadilerinin 
arasında bulunuyor ve dokusuna uygun 
şekilde korunan eski taş evleri barındırıyor. 
Bölgedeki en yüksek yaylalardan biri, Samistal 
Yaylası. Bu nedenle de eşsiz bir gündoğumu 
izleyebilirsiniz.
Hazindak: Hazindak Yaylası’na, Ayder veya 
Pokut Yaylalarından bir saatlik yürüyüşle 
ulaşabiliyorsunuz. Yaylaya sis çökerse çok 
şanslısınız demektir çünkü bir daha görme 
şansı bulamayacağınız doğa manzaralarını 
izleyebilirsiniz. 

POKUT VE SAL 
YAYLALARI

Rize Çamlıhemşin’in üstünde, 2100 metrede yer alan Pokut, Palovit ana 
vadisine bakıyor ve çam ormanlarıyla çevreleniyor. Doğa yürüyüşleri 

için ideal olan yaylada 100-150 yıllık tarihi evler var. Sal Yaylası 
ise Pokut’a 15 dakika mesafede konumlanıyor. Yayla, aldığı ılıman 

rüzgarların bir hediyesi olarak çam ağaçlarıyla dolu. 
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