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Hayatımdan 60 Dakika



Nefes almak, mutlu olmak, değişmek, 
renklenmek, yenilenmek… 

İŞ’İMİZE geliyor!

Kurumsal hayat bizlere çalıştığımız alanda giderek uzmanlaşmamız, 
yeteneklerimizi geliştirmemiz, profesyonel yetkinliğin gerektirdiği

birikime sahip olabilmemiz için pek çok olanak sunuyor. Kimi zaman 
teknik kimi zaman kişisel becerilerimizi bir üst seviyeye taşıyacak

eğitimlere katılma olanağı buluyoruz. Harika! Bununla hiçbir
sorunumuz yok. Sürekli gelişime inanıyor, her başarılı kariyerin

arkasında meslekî eğitime adanmış binlerce dakika olduğunu biliyoruz…
AMA…

Nefes almadan, mutlu olmadan, değişmeden, renklenmeden, 
yenilenmeden OLMAZ. Hayatı paylaşmadan, “güzel şeyler” katmadan, 

hikayemizi anlatmadan olmaz. Zaman hepimiz için dar ama bahane
etmek olmaz.

360 İletişim, iş hayatının arasına 60 dakikalık parantezler açıyor: 
ORİGAMİden YOGAya, DİJİTAL MEDYAdan FÜTÜRİZMe pek çok alanda

uzmanlarla atölyeler, FARKINDALIK ve daha fazla MUTLULUK için
seminerler, bu çağda ANNE-BABAlık rollerinin gereğini mercek altına

alan sohbetler…İŞ’İMİZE geliyor. İster öğle arasında ister iş çıkışında ya
da belirlenecek özel zamanlamalarda, kurumsal hayata kısa bir ara

verip hayatı 60 dakikalığına hayatı güzelleştiriyoruz.
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Hayat Okulu
Yakın çevremizde, internette, sokakta… hayat o kadar hızlı
gelişiyor, değişiyor ki doğru ve faydalı çıkarımlar yaptığımızdan
emin olmak, biz işyerindeyken akan hayatı yakalamak için…



Hayat Okulu Seminerleri
1- Lunch & Learn / Latte & Learn Psikoloji Sohbetleri 

( A.KÖSEOĞLU- D. AKTOSUN )

2- Medyayı Anlamak, Kendini Medyaya Anlatmak ( ALİ GÜVEN )

3- Her Şeye Rağmen Mutluluk Sohbetleri  ( DR. EBRU NUROĞLU )

4- Alemler İçinde Bir Gezi  ( ESRA İPEK UÇAR )

5- İşte Yaratabileceğiniz Etki: Yeni Ufuklar ( GÜLİN YÜCEL )

6- Sosyal Akıl & Sosyal Beceriler ( IŞIL TAYSEVER)

7- Dünya Nereye Gidiyor ve Ben Nasıl Başedeceğim?

( MEHMET ALTIOKLAR )

8- Sosyal Medya Eğitimleri ( ÖZGÜR POYRAZOĞLU )

9- Hayalleriniz Yolunuz Olsun! ( ÖZGÜL ÖZTÜRK)

10- Beyaz Yakalıların Kara Kitap’ta Merak Ettikleri 

( SELMA KARADUMAN )

11- Globalleşen Dünyayı Anlamak  ( YAPRAK YAPSAN )
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Lunch & Learn / Latte & Learn 
Psikoloji Sohbetleri

Lunch & Learn / Latte & Learn Psikoloji Sohbetleri, 
çalışanlar için, bir öğle tatili veya kahve molasında, 

Uzm. Psk. Deniz Aktosun ve Uzm. Psk. Ahu Köseoğlu 
tarafından yürütülen 90 dakika süreli, yapılandırılmış, 

psikoloji konulu sohbetlerdir. 

Psikoloji sohbetlerinde amaç, zaten kısıtlı olan zamanın 
etkin kullanıldığı bir süreçte, çalışanların morallerinin ve 
motivasyonlarının artmasının hedeflendiği enformel bir 

ortam yaratılarak bilgi alış verişinin sağlanmasıdır. 
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AHU KÖSEOĞLU /Uzman Psikolog
1973  İstanbul doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi’nde “Psikoloji” ile “Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler” bölümlerinden çift anadal öğrencisi olarak, yüksek onur 
derecesiyle mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra Arthur Andersen İnsan Kaynakları 
Danışmanlığı Bölümü’nde İşe Alım Danışmanı olarak göreve başlayıp, sonrasında 
kurucularından olduğu Eğitim Danışmanlığı bölümünde yönetici olarak görev almıştır. 
Arthur Andersen ile Ernst & Young’ın birleşmesinden sonra merkezi Londra’da olan 
Ernst & Young Global İnsan Kaynakları bünyesinde sırasıyla Avrupa, Asya-Avrupa ve 
Global Eğitim Müdürü unvanları ile her seviyeden çalışanın uluslararası düzeyde 
eğitimlerinden sorumlu olmuştur. 
Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da kariyerini sürdürdüğü bu dönemde, çift ve aile
terapisi üzerine master yapmıştır. Elde ettiği akademik tecrübeyle 20 yıllık yetenek
yonetimi birikimini birleştiren Koseoğlu, uzmanlık alanını insan ilişkileri noktasında
derinleştirmiştir. Halihazirda özel ofisinde uzman psikolog ve eğitimci rollerini
sürdürmektedir.

DENİZ AKTOSUN  / Uzman Psikolog - Psikoterapist
1973 İzmir’de doğumlu. 1995 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 
mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra Pazar Araştırma Yöneticisi olarak Unilever’de
çalışmaya başlamıştır. Pazarlama alanındaki kariyerine Benckiser Rusya ve 
Romanya’da, stratejik ürün yönetimi alanında devam etmiş, ardından Unilever
Deterjan Grubu’nda Doğu Avrupa Bölgesi Ürün Yöneticiliği yapmıştır. 2001 yılında 
Londra’ya yerleşen Deniz Aktosun, aile terapisi ve ilişki terapisi alanlarında eğitim 
aldıktan sonra dünyaca ünlü Tavistock Centre’da Psikodinamik Evlilik ve Çift Terapisi 
konusunda yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonra Tavistock Centre’da terapist 
olarak çalışmış, ayrıca eğitimine cinsel terapi ve organizasyon psikolojisi üzerine 
master yaparak devam etmiştir. 2005 yılında Londra’nın iş merkezleri olan Canary
Wharf ve Mayfair’da hizmet veren Reframe Counselling’i kurmuştur. 2011 senesinde 
Istanbul’a donen Aktosun, ozel ofisinde yoğun olarak bireysel ve cift terapisi 
yapmakta, eğitim vermekte, ayrıca sporcular ve spor kulüpleriyle de düzenli olarak 
calışmaktadır.



Medyayı Anlamak,
Kendini Medyaya Anlatmak

Medya Okuryazarlığı, medya mesajlarının doğru 
algılanması, eleştirel bir bakış açısıyla alınabilmesi, 

gerçeklik-kurgusallık ayrımının yapılabilmesi, medyanın 
yönlendirme ve yönetme fonksiyonlarının olduğunun 

farkına varılabilmesi, mesajı gönderenlerin kendi 
düşüncelerini empoze etme gayreti içinde 

olabileceklerinin değerlendirilmesi sürecidir.
“Medyayı Anlamak, Kendini Medyaya Anlatmak” eğitimi 
kaynağı her ne olursa olsun, medyadan gelen her bilgiyi 
değerlendirip onu yerinde kullanabilen bireyler olmayı, 

böyle bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
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ALİ GÜVEN / Gazeteci

1966 doğumlu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın
Yüksek Okulu 1988 mezunu. Mesleğe 1987 yılında
Sabah Gazetesinde başladı. Meydan Milliyet
gazetelerinde çalıştı. 1993-96 yılları arasında Starhaber
merkezinde muhabir ve istihbarat şefi olarak görev
yaptı. 1996 yılında NTV’nin kurulusunda yer aldı, 2011 
yılına kadar bu kanalda haber merkezi şefi ve haber
müdürü olarak çalıştıktan sonra Cnnturk’e geçti. Yurtiçi
ve yurtdışında çok önemli siyasi, toplumsal ve
diplomatik olayları takip etti. Gazeteciler cemiyeti
üyesidir. Yeditepe Universitesi İletisim Fakültesi’nde
Televizyon haberciliği derslerine girmektedir. 



Her Şeye Rağmen Mutluluk Sohbetleri
Uyanık Olun! Mutluluk kaslarınıza sahip çıkın... Daha fazla 

mutluluğa ulaşma yolları neler? Mutluluk kavramları?
Daha mutlu insanların bakış açıları nasıl? Daha mutlu 

insanların alışkanlıkları neler? Mutluluk zihniyeti?
Mutluluğa nasıl sahip çıkılır? Mutluluk kasları hangileri?

Sırt Çantamdan Taşanlar
Dünyanın en ücra köşelerine mutluluk araştırmaları için 

seyahat eden, çok okuyan, araştıran, irdeleyen ve 
sentezleyen bir akademisyen. Mutluluk alanında dünya 

literatürüne ustaca hâkim olan ender kişisel gelişim 
uzmanlarından biri. Aynı zamanda kendi geliştirdiği 

yaratıcı kavramlarla ufuk açan bir kişisel gelişim uzmanı. 
Bu gösteride yalın anlatımıyla, seyahat deneyimleri ve 

mutluluk gibi soyut bir konuyu somutlaştırarak 
dinleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Moğolistan’dan 

Etiyopya’ya farklı coğrafyalarda farklı yaşlarda edindiği 
dersleri neşe içinde izleyenlerle paylaşıyor.
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DR. EBRU NURLUOĞLU /PCC, ACPC, ACT, CLC - KOÇ

“Kendinden Kaçarken Yakaladım Seni / Mutluluk Kılavuzu” ve 
“Vaha” kitaplarının yazarıdır. Saint Benoit Fransız Lisesi’nden 
sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirmiştir. 
Yüksek lisans tezini New York ve Yeditepe Üniversitesi’nde iş 
dünyası ve reklamcılık alanında gerçekleştirmiştir. Doktorasını 
İstanbul Üniversitesi’ nde STK’lar üzerine hazırlamıştır. 
Adler International Learning Central Europe sertifikalı koçu 
olan Dr. Ebru Nurluoğlu; Institute for life Coaching Training, 
Adler, ORSC Örgüt - İlişki Sistemleri, Ralph Watson NLP 
Practitioner vb. koçluk programlarını tamamlamıştır. 
Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF üyesidir Şirket verimliliğini 
artırma iddiası taşıyan “Mutluluk Okulu” adlı bir konseptin de 
yaratıcısıdır. Dr. Ebru Nurluoğlu birçok üniversitede doktora ve 
lisans seviyesinde eğitim vermiştir. (BÜYEM (Boğaziçi 
Üniversitesi), İstanbul Akademi, Galatasaray, Yeditepe, Doğuş, 
Bahçeşehir) Eğitim ve sağlık alanında hizmet veren Acil İhtiyaç 
Projesi Vakfı’nı (AİP) kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. 
AİP Vakfı aracılığı ile Türkiye çapında farklı sosyal çalışmalarla 
binlerce kişinin ihtiyaçlarının karşılanmasında rol 
oynamaktadır. 



Alemler İçinde Bir Gezi
Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor, hayatımıza her gün yeni buluşlar 
giriyor... ancak maddi dünyanın zenginlikleri insanları mutlu etmekte 

yetersiz kaldıkça metafiziğe olan ilgi artıyor. 
Kuantum fizik alanındaki yeni keşifler bir enerji aleminde yaşadığımızı 

kanıtladığından beri bu bilgiyi teknolojinin yanı sıra özel hayatlarımızda 
da nasıl kullanacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Ancak görünen o ki, bu 

buluşlar müthiş bir kavram karmaşasına yol açmış. Bulutlara yollanan 
dilekler, aynalara kondurulan öpücükler, şans eseri sürülen hayatlar, 

ışıklı yollarda yürümeler, pozitif düşünürsek her istediğimizin olacağı…
Peki neden hiç biri tam işe yaramıyor, kısa süreli tatminlerin ötesine 

geçilemiyor?
Son yıllarda çok duyduğumuz, basında, yaşam koçlarının sunumlarında, 

kültürel alanlarda önümüze çok koyulan bir kavram var şimdi; “Bizi 
beyinlerimiz yönetiyor, beyinlerimize hükmedersek ne istersek 

yapabiliriz.” 
Bu mümkün mü gerçekten?.. Bir avuç atom düşünebilir, karar alabilir 
mi?.. Pozitif düşünmek bütün sorunları çözer mi?.. Sorun dediklerimiz 
ne?.. Daha da önemlisi bizler neyiz? İçimizde duyan, gören, hisseden 

varlık kim?
En küçük parçamız olan hücreden çevremizdeki olağanüstü canlılara 
bilimin izinde bir yolculuğa çıkıp evrendeki müthiş aklın izini sürerken 

ezberlerimizi de yeniden sorgulayacağız. 
Derin düşünmeye hazır mısınız?

www.360iletisim.com.tr



www.360iletisim.com.tr

ESRA İPEK UÇAR / Gazeteci / Yazar

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi 
B.Y.Y.O Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. 
Üniversite yıllarından başlayarak gazetecilik, çeşitli 
dergilerde editörlük, yayın yönetmenliği ve program 
yapımcılığı yaptı. 
99 yılında kurduğu basım, yayın ve yapım şirketinden 
kendi dergilerini çıkarttı, birçok markaya tanıtım ve 
ajans hizmeti verdi, fuarlar düzenledi. 2010 yılında 
köşe yazarı olarak gazeteciliğe döndü, ‘Eylüldü Aşkım’ 
ve ‘Kanatlarım Hep Can Acısı’ adlı iki roman yayınladı. 
Kuantum fizik alanındaki buluşlar üzerine hazırladığı 
bilim ve ilim karşılaştırmalı yeni çalışmasının yayın 
hazırlıklarını sürdürmekte.



İşte Yaratabileceğiniz Etki: Yeni Ufuklar

Geleneksel iş yapış şekillerimiz, yani gelir odaklı büyüme 
etrafındaki faaliyetlerimiz maalesef ekonomik refah 
sağlamıyor, sosyal eşitlik getirmiyor ve doğaya zarar 

veriyor…
Bu iş yapış şekilleri sürdürülemez…

Çözüm ise farklı bir kalkınma, iş yapış anlayışında. Çevrenin 
korunduğu, toplum refahına yönelik bir ekonomik katkı 

yaratmaya evrilme yolunda. Gezegenin kısıtlarını 
anlayarak, sistem düşüncesi ile hareket ederek, herkes için 

sosyo-ekonomik adalet sağlayarak ve nesiller arası 
sorumluluklarımızı bilerek hareket eden iş kurguları 

yaratmamızda.
Biz bu değişimde iş dünyasının rolünün çok kritik olduğuna

ve yeni toplum normlarının ve ekonomik tanımların 
oluşmasında belirleyici olacağına inanıyoruz. Bu seminerde 

işimize nasıl farklı bir bakış açısı getirirsek, neleri farklı 
yaparsak, bu dönüşümü sağlayabiliriz konularını 

konuşacağız.
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GÜLİN YÜCEL / Sürdürülebilirlik İş Danışmanı –
Sustineo SDG

Amerikan Robert Lisesi'ni 1988'de, Boğaziçi Üniversitesi
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1992 senesinde
bitirdikten sonra, 1993- 1994 İngiltere Londra’daki CASS, City 
Üniversitesi’ne devam ederik M.B.A. (Uluslararası İşletme
uzmanlıklı) derecesini almaya hak kazanmıştır. Türkiye’ye
dönmesini takiben 20 yıl IBM’de çalışmıştır. Perakende, 
sigorta, üretim, otomotiv, enerji, bankacılık olmak üzere farklı
sektörlerden kurumlar ile çalışarak uzmanlık geliştirmiş, iş
danışmanlığı, e-iş, CRM, ERP ve diğer büyük ölçekli otomasyon
projesi için çalışmıştır. IBM’de, 3000’in üzerinde müşteriye
hizmet veren dijital satış kanalını yönetmiştir. Ardından 1500 
üzeri çalışanı ve 150,000 üzeri müşterisi ile Türkiye’nin
elektronik güvenlik alanında lideri olan Pronet şirketinde genel
müdür olmuştur. Gülin Yücel, KAGİDER (Kadın Girişimciler
Derneğ)  gönüllü çalışmıştır. Bu projelerden bazıları Özyeğin
Üniversitesi ile yürütülen Goldman Sachs ‘10bin Kadın’ Projesi, 
IFC ile yapılan ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ Projesi, ABD Dış
İlişkiler Bakanlığı ile yapılan ‘Geleceğe Yatırım Yapın’ Projesi ve
Dünya Bankası ile yapılan ‘Fırsat Eşitliği’ Projesi sayılabilir. 



Şimdi Sosyal Akıl Devri

Network Dünyasında Yeni Sosyal Beceriler

En Değerli Hazine; Sosyal Sermaye

Zayıf Bağlarınızın Kıymetini Bilin

Kollektif Akıl Nasıl Oluşturulur?
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IŞIL TAYSEVER / Profesyonel Koç

Işıl Taysever kendi ismiyle faaliyette olan şirketi ile 
“Network Dünyasında Sosyal Akıl” konusunda eğitim 
ve seminerler vermektedir. Liderlere, çalışanlara, 
gençlere Networking, Sosyal Zeka, Kolektif Akıl, Sosyal 
Sermaye, Kolaboratif Kültür kavramlarının unsurlarını, 
fikir, iş, takım ve insanların birbirine bağlamanın yeni 
sosyal becerileri ve sosyal kurallarını tanıtarak hem 
kurumsal hem de özel yaşamlardaki sonuçlarını 
artırmalarına yardımcı olmaktadır. 25 yıldır iş 
yaşamında olan Taysever, bu sürenin ilk 10 yılında 
Bankacılık sektöründe çeşitli pozisyon ve görevlerde 
yer almıştır. 15 yıldan bu yana ise kurumsal eğitimler 
tasarlayıp, sunmaktadır. O.D.T.Ü. İşletme mezunudur. 
Kariyer değişikliği esnasında İst.Tic. Ünv.’de Psikoloji 
yüksek lisansını tamamlamıştır. Fransızca ve İngilizce 
bilen Taysever, bir kız çocuğu annesidir. 



Dünya Nereye Gidiyor ve Ben Nasıl
Başedeceğim? 

20 sene süren araştırmalar ile ortaya çıkarılan Bütünsel 
Spiral dinamikler bize insanlığın geçirdiği evreleri ve baş 

etme mekanizmalarını anlatıyor.
Aynı evi, ofisi, mahalleyi, ülkeyi, dünyayı paylaştığımız 

insanların farklı pencerelerden hayata bakışının altında ne 
var?

Ben bununla nasıl baş edeceğim?
Bilinen bir şarkının farklı versiyonları bana benimle ilgili 

nasıl iç görüler kazandırabilir?
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MEHMET ALTIOKLAR /Profesyonel Koç – ACC, ATC

Adler International Learning Koçluk okulu ve Practicum mezunu,  
ACPC (Adler Certified Professional Coach) ünvanlı ve ICF 
(Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından verilen ACC 
(Associate Certified Coach) sertifikalı, ICF ve EMCC aktif üyesi bir 
profesyonel koçtur. Altıoklar’ın danışanları kurumsal yöneticiler, 
profesyoneller, kariyer seçimi, değişikliği veya girişimcilik 
arifesindeki bireyler, gerçek karakterleri ve üstlendikleri rollere ait 
karakterler arasında bocalayan aktörler ve yaşamlarında amaç, 
anlam ve doyum arayan kişiler ve takım koçluğu ihtiyacı olan 
kurumlardır. 16 yılı medya, sinema, televizyon sektörlerinde olmak 
üzere toplam 25 yıllık iş hayatında üst düzey (CEO) yöneticilikten 
girişimciliğe farklı pozisyonlarda ve yapılardaki liderliği sırasında 
pek çok başarıya imza atmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Basketbol 
alt yapısında yetişen Altıoklar, 1985 ve 1986 yıllarında iki yıl üst 
üste şampiyon olan ve ilk Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan 
Galatasaray Basketbol A takımının 2. kaptanlığını yaptı. Yıldızlar ve 
Gençlerde 10 kez milli formayı giydi. Takım koçluklarında bu 
birikiminin yarattığı farkın sağladığı katkıyı gözlemledi.



Sosyal Medya Eğitimleri

Bir içerik mecrası olarak “Blog” nasıl  kullanılmalıdır? 

Sosyal Medyada Fark Edilmenin yolları nelerdir? 

Sosyal medya kanalları hakkında ipuçları… 

Sosyal medya'da nasıl topluluk yaratılır? İçerik nasıl 

üretilir?
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ÖZGÜR POYRAZOĞLU / Sosyal Medya Danışmanı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun 
olan Özgür Poyrazoğlu lisans eğitiminin üzerinden 
geçen yirmi yıldan uzun süreye rağmen hale iletişim 
sektöründe bulunmaktan gurur ve heyecan duyuyor.
Heyecan duyuyor çünkü iletişim sektörü her geçen yıl 
daha da büyük bir ivmeyle kendini yeniliyor. Daha önce 
olmayan kanallar, mecralar ve cihazlarla sürekli kendini 
yenilerken bir takım sabitlerini de her zaman koruyor 
ve içinde bulunan tüm paydaşları da gelişmeye 
zorluyor. 12 yılı aşkın süredir kurucu ortağı olduğu 
Sodamedya Digital çatısı altında yerli yabancı pek çok 
markaya dijital iletişim çözümleri alanında projeler 
üreten Özgür Poyrazoğlu aynı zamanda dijital 
pazarlama danışmanlığı yapıyor. Sodamedya çatısı 
altında pek çok dijital yayıncılık girişiminin de içinde 
olan Poyrazoğlu son yıllarda Kipitap Yayınevi çatısı 
altında çocuk kitapları da yayımlıyor. 2000’li yılların 
başında daha kendilerine bir isim konmamışken Türkçe 
“blog” yayıncılığına başlayan Özgür Poyrazoğlu halen 
Babaolmak.com isimli bloğunda faaliyetini sürdürüyor.



Hayalleriniz Yolunuz Olsun!

İçinde mutluluk, keyif olmayan hiçbir şey sürdürülebilir 
değildir.

Bizi Öz’ümüzle buluşturan tutkularımızı keşfettiğimizde, 
mesleğimiz ile tutkularımız bir arada evrilir, kendimizi

gerçekleştirmeye başlarız. 
Hayalleriniz hayat yolunuz olmaya başlar! Yetenekler ile 
tutkuyu biraraya getirmek için cesurca yol almaya, alan 

tutmaya, dönüşüm için başka türlü neler mümkün hayalini 
kurmaya hazır mısın?

www.360iletisim.com.tr
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ÖZGÜL ÖZTÜRK / Mimar

Döngüsel Ortam TASARIMCIsı,
Geçmişin bilgeliği ile geleceği tasarlamaya odaklı TUTKULU bir
mimar,
Eldeki mevcut kaynakları en az tüketim bilinci ve eğlence ile
tasarıma dönüştüren bir VİZYONER AKTİVİST,
Bu topraklarda değişim tutkusuyla kendi olmayı
mutlu bir YOLCU,
Değişime, dönüşüme, doğaya ve kadın haklarına verdiği katkılarla
aynı zamanda bir SOSYAL MİMAR,
2016 “ TOPRAĞIN KADINLARI ” yarışması Türkiye 1.si, Uluslararası
Büyük Jüri Ödülü Dünya 1.si., Uluslararası Halk Oylaması Dünya
1.si.,
İnşaat sektöründe 19 yıldır hizmet veren bir KADIN GİRİŞİMCİ,
A Mimarlık’ın kurucusu, İTÜ Mimarlık Fak.Mimarlık Böl. Mezunu,
KONUŞMACI, KOLAYLAŞTIRICI, EĞİTMEN, DÜŞ KURUCU,
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ‘İN 2004’ten beri üyesi
2017 Yön.Krl.Üyesi, Nimri Derneği Yön.Krl.Üyesi, İTÜ Vakfı Toprak
Yapılar Grubu, Türkiye Ekolojik Mimari ve Doğal Yapı Ağı, 
Odası, Buğday Derneği, Tema Vakfı, İTÜ Mezunlar Derneği, 
Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği, Beşiktaş Atatürk Liseliler
Derneği üyelikleri bulunmaktadır.



Beyaz Yakalılar’ın Kara Kitap’ta Merak Ettikleri

1. Arabuluculuk /  Mahkeme dışı, etkin bir çözüm yolu olan 
Arabuluculuk hakkında bilgilendirme ve farkındalık yaratan 

bu seminer, taraflara, aralarındaki uyuşmazlığı, bir 
“arabulucunun” yardımıyla, birlikte görüşerek nasıl ortak 

bir çözüme ulaşabilecekleri hakkında bilgi verir.
2. İnternet Hukuku nedir?

3. Tüketici Hukuku / Tüketici’nin yasal tanımı, hakları, 
yükümlülükleri nelerdir?

4. Komşuluk Hukuku / Kat Mülkiyeti Kanunu 
çerçevesinde komşularla  beşeri ilişkiler sosyal ve yasal denge 

nasıl kurulmalıdır?
5. Miras Hukuku/ Mirasın Kabulü, Mirasın Reddi, 

Veraset, İştirak Halinde Mülkiyete sahip olma hali ve Saklı 
Pay hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

6. Trafik Hukuku?
7- Kişisel Verilerin Korunması Hukuku / Veri mahremiyeti 

nedir? Nasıl korunur?
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SELMA KARADUMAN -Avukat

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun
olmuştur. 2004 yılındaki yasal stajının akabinde; 2005 yılında
bir yıl süre ile Kandıra Meslek Yüksek Okulunda öğretim
görevlisi olarak Ticaret Hukuku dersleri vermiştir.2006 yılında
avukatlığa başlayan Selma Karaduman; 2009 yılından bu yana
kurucusu olduğu Karaduman Hukuk Bürosu’nda, başta Ticaret
Hukuku olmak üzere; Sözleşme Hukuku, Enerji Hukuku, Telif ve
Sanat Hukuku, Aile hukuku alanlarında butik danışmanlık ve
avukatlık hizmetlerini yürütmektedir.
Kurucu üyelerinden biri olduğu İstanbul Tahkim Derneği’nde
Yönetim Kurulu üyeliğinin yanısıra, üyesi olduğu Malatyalı
İşadamları Derneği ve Daha İyi Yargı Derneği’nde sivil toplum
çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda, Üniversitede
yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Kara Para Aklama
Mevzuatı konulu dersler veren Karaduman, Enerji Hukuku
konusunda yüksek lisans tez çalışmalarını sürdürmekte olup, 
İngilizce bilmektedir.



Globalleşen Dünyayı Anlamak

Teknolojinin hayatlarımıza katkısı ile, dijitalleşmenin önemi, 
bilinci ve kişisel/kurumsal markalarımız için doğru kullanımı 

açısından dijitalleşen dünya dilini öğrenmek, okumak ve analiz 
etmek gereklidir. 

- Sosyal Medyada Var Olmak
- Dijital Liderlik

- Dijital İtibarımızı Nasıl Yönetiriz?
- Biz Bu Krizi Sosyal Medya İle Yeneriz!

- Dijital demiyiz?
- Sosyal medya: Cennet mi Cehennem mi?
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YAPRAK YAPSAN / Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya 
Stratejisti

Newcastle Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, 
MarmaraÜniversitesi mezunudur. Halkla İ̇lişkiler ve Siyaset 
Bilimi, Gazetecilik  konularında eğitim almıştır. Kurucu ve 
Direktör, Marka Yöneticisi, Genel Yayın Yönetmeni ve Yazardır. 
Eğitmen olarak da  kariyerinde bir çok görev üstlenmiştir.
Sivil Toplum Gönüllüsü, KAGİDER ü̈yesi, KADER Yönetim Kurulu 
Üyeliği, AİMDER Anadolu Internet Medya Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi, TOG Toplum Gönüllüleri Vakfı Gönüllüsü, TOÇEV 
Gönüllüsü ve Türkiye’de Kadın Hareketi Girişimcilik öncüsüdür. 
Dört kız çocuğu annesi.
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Ailem ve Ben
Aile bireylerimizle olumlu ilişkilerimiz işte başarının "sırrı"dır. 
Anne - baba - çocuk ilişkimizi etkili bir şekilde yönetmek ve bu
süreci huzurumuzun kaynağı haline dönüştürmek için…
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Ailem & Ben Seminerleri

1- Çalışan Anne-Baba Olmak

( DENİZ BAYEL )

2- Ebeveynlik Tuzakları  ( DENİZ BAYEL )

3- Çocuklarımızla Güvenli bir İlişki Kurmanın Temelleri

( DENİZ BAYEL )

4- Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek  (DENİZ BAYEL)

5- Mutluluk Nereye Saklandı? ( ÖMÜR İLBAS )

6- Ben Kim, Şans Kim? ( ÖMÜR İLBAS )

7- Ne Olacak Bu Çocuklar? ( ÖMÜR İLBAS )

8- Ebeveynin Yolculuğu ( ÖZGÜR POYRAZOĞLU)



Çalışan Anne-Baba Olmak 
Çocuk sahibi olmakla beraber, çiftler yepyeni bir rol olan 
anne-babalıkla tanışıyor. Bu yeni rollere adaptasyon, iş-

hayat dengesini etkin şekilde kurma, bu süreçte 
hissedilebilen suçluluk duygusu ile baş edebilme, 

çocuklarla kaliteli zaman geçirmeye odaklanan bir eğitim.

Ebeveynlik Tuzakları 
Çocuk büyütürken ebeveynlerin kendilerini güçsüz 

hissettiği ve zaman zaman birtakım tuzaklara düştüğü 
anlar olabiliyor. Düşülen bu tuzaklara ve çözüm önerilerine 

odaklanan bir seminer programı.

Çocuklarımızla Güvenli bir İlişki Kurmanın 
Temelleri

Çocukların sosyo-duygusal gelişiminde özellikle ilk 3 yıl 
kritik bir dönem. Bu dönemde, çocuklarımızın birey olma 
sürecini etkin şekilde destekleme, ihtiyaçlarını anlama ve 

karşılama, onlarla güvene dayalı bir ilişki kurmanın 
inceliklerine odaklanan bir seminer programı.
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Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek 

Yaşa göre ekran zamanları ne kadar süreli olmalı?
Medyanın çocuklar üzerinde olası etkileri neler?
Dijital oyunlar çocuklar için yararlı mı zararlı mı?

Çocuğumuz için dijital mecralar seçerken nelere dikkat 
edebiliriz?

Çocuklarımızı uygunsuz içeriklerden nasıl koruyabiliriz?
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DENİZ BAYEL / Uzman Psikolog

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun 
oldu.  Çalışma hayatına, Turkcell’de Kurumsal İletişim Bölümü’nde 
başladı. 2006-2015 yılları arasında görev aldığı Doğuş Holding’de, 
Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. 2015 
yılında Özyeğin Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikolojisi 
Yüksek Lisans Programı’na başladı Bu dönemde, Londra'da 
Güvenli Çember (Circle of Security) Ebeveynlik Programı 
Eğitimi’ne katılarak Ebeveyn Eğitmeni oldu. Buna ek olarak, 
Profesyonel Flow Koçluğu ve Ebeveyn Koçluğu sertifika 
programlarını tamamlayarak, kişilere bireysel koçluk hizmeti 
sunmaya başladı. Aldığı eğitimleri takiben, ebeveynlere, 
çocuklarının gelişimine katkı sağlamalarına ve karşılaşabilecekleri 
zorlukları aşmalarına destek verebilmek amacıyla “Sıfırdan 
Onsekize”yi kurdu. Bu oluşum dahilinde, ebeveynlere bireysel 
danışmanlık, gelişim takibi ve değerlendirmesi hizmetleri 
sunmaktadır. Buna ek olarak, kurumlarda çalışan ebeveyn ve 
öğretmenlere çocuk gelişimi hakkında bilgilendirici seminerler 
vermektedir. 



Mutluluk Nereye Saklandı?
Uzmanlara göre, 21. yüzyıl insanının en büyük lüksü
mutluluk arayışı olacak! Peki biz mutluluğu nerede 

aramalıyız?

Ben Kim, Şans Kim?
Şanslı insanların sizden ne farkı var?

Yaşama şanslı başlayanlar ve doğuştan şanssız olanlar diye 
dünyayı ikiye bölmek mümkün mü?

Şans üzerine geliştirilmiş değişik teoriler, inanışlar ve 
gerçek yaşam öyküleri! Dilersek ve görmesini bilirsek 

şansın her an kapımızı çalabileceği teorisi…

Ne Olacak Bu Çocuklar?
Her anne babanın kaygısıdır çocuğun okul ve hayat 

başarısı. 
Özellikle ergenlik çağında, öyle zamanlar olur ki, 

çocuğunuz hiçbir okulu bitiremeyecek, hiçbir baltaya sap 
olamayacak diye korkmaya başlarsınız. Korkmayın! 

Bu çocuklar dünyayı kurtaracak!
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ÖMÜR İLBAS / Gelişim Koçu

Ankara Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra öğrenimine Fransa’da, 
Montpellier Hukuk Fakültesi’nde devam etti. Profesyonel yaşamına, 3 yıl 
boyunca Ankara’da, TRT Dış Yayınlar Dairesi’nde, TRT 3 ve Türkiye’nin Sesi 
radyolarında Fransızca haberleri ve programları hazırlayıp sunarak başladı. 
1982’den itibaren Paris’te 12 yıl yaşayan Ömür İlbas, Hürriyet gazetesinin Paris 
bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Türkiye’ye dönene kadar, 7 yıl boyunca 
Fransız Devlet Televizyonu, France 2 kanalında, önce “Télématin” adlı sabah 
programında, sonrasında Avrupa’nın en ünlü haber programı “Envoyé
Spécial”de yapımcı ve genel koordinatör olarak çalıştı. 1994 yılında İstanbul’a 
dönen İlbaş, Kanal D, NTV, ATV, TRT televizyonlarında yapımcılık, yönetmenlik 
ve sunuculuk yaptı. Aynı dönemde Sabah gazetesinin Melodi ekinde köşe 
yazıları yazdı. Mydonose Grubu’nun İletişim ve Prodüksiyon Direktörü olarak, 
Mydonose Showland’de organize edilen tüm gösterilerin ve “Anadolu Ateşi”nin
Türkiye’de ve yurtdışında tanıtım stratejilerini belirleyerek reklam 
kampanyalarını, müşteri ve basın ilişkilerini yönetti. 2002’den itibaren, Aventis
Pasteur, Polisan, Tüyap, Club Med, Martı Oteller Grubu, Doğan Holding gibi 
kurumlara iletişim stratejileri ve marka yönetimi danışmanlığı yapan İlbas, NDI 
(National Democratic Institute) kuruluşunun 2004 yılında İstanbul’da 
düzenlediği İslam Ülkelerinde Demokrasi Kongresi için basın danışmanlığı yaptı. 
2004-2007 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders 
verdi. Groupama, Servier, Areva, Thales, Renault, Peugeot, Vilmorin gibi Fransız 
şirketlerinde yönetici kadrolara kültürlerarası iletişim seminerleri vermiştir. 
Vilmorin’e 7 yıldır, BASF Türkiye’ye 3 yıldır danışmanlık yapmaktadır. Aile 
şirketlerine kuşaklar arası iletişim ve yönetim danışmanlığının yanı sıra, 
Türkiye’nin önemli kurumlarına yönetim danışmanlığı, mentorluk ve Erickson
yönetim ve gelişim koçluğu yapmaya devam etmektedir. Ömür İlbaş bugüne 
kadar kurumlarda 1000 saatin üzerinde yönetim ve gelişim koçluğu yapmıştır.



Bekar Ebeveynin Hayatta Kalma Kılavuzu

Günümüz modern dünyasında aile kavramı da 
değişiyor; çeşitleniyor. Üç kişilik çekirdek ailelerin 

yanında anne - çocuk; baba - çocuk gibi, bekar 
ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte olduğu yeni bir 

çekirdek aile kavramı da gittikçe yaygınlaşıyor.
Ne olursa olsun; çocukların çevresinde kurulan yeni 

aile düzenleri büyük bir özen ve hassasiyetle 
kurgulanmalı.

www.360iletisim.com.tr



www.360iletisim.com.tr

ÖZGÜR POYRAZOĞLU / Sosyal Medya Danışmanı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun 
olan Özgür Poyrazoğlu lisans eğitiminin üzerinden 
geçen yirmi yıldan uzun süreye rağmen hale iletişim 
sektöründe bulunmaktan gurur ve heyecan duyuyor.
Heyecan duyuyor çünkü iletişim sektörü her geçen yıl 
daha da büyük bir ivmeyle kendini yeniliyor. Daha önce 
olmayan kanallar, mecralar ve cihazlarla sürekli kendini 
yenilerken bir takım sabitlerini de her zaman koruyor 
ve içinde bulunan tüm paydaşları da gelişmeye 
zorluyor. 12 yılı aşkın süredir kurucu ortağı olduğu 
Sodamedya Digital çatısı altında yerli yabancı pek çok 
markaya dijital iletişim çözümleri alanında projeler 
üreten Özgür Poyrazoğlu aynı zamanda dijital 
pazarlama danışmanlığı yapıyor. Sodamedya çatısı 
altında pek çok dijital yayıncılık girişiminin de içinde 
olan Poyrazoğlu son yıllarda Kipitap Yayınevi çatısı 
altında çocuk kitapları da yayımlıyor. 2000’li yılların 
başında daha kendilerine bir isim konmamışken Türkçe 
“blog” yayıncılığına başlayan Özgür Poyrazoğlu aile
koçu ve ebeveyn danışmanı olarak anne babalara
destek olan Babaolmak.com'un kurucusudur. Kendi
deneyimlerinden yola çıkarak ilerlediği ebeveynin
yolculuğunu karışıklı ve etkileşimli bir sohbete
dönüştürerek tecrübelerini paylaşıp aklınıza takılan
sorulara okurlarıyla birlikte yanıtlar vermektedir.
•

http://babaolmak.com/
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Güzel Şeyler
Zihnin dinlenmesinin en etkin yollarından biri de yaratıcılıktır. 
İş hayatının yoğun temposuna sanatsal bir teneffüs vermek, 
yaratıcılıkla gelişmek için…
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Güzel Şeyler Seminerleri

1- Origami sanatıyla farkındalık, huzur, yaratıcılık

( ATİLLA YURTKUL )

2- Palete Farklı Renkler Katmak

( AYDAN BAKTIR )

3- Papier Mache (Kağıt Hamuru) Atölyesi

( EBRU BAÇ )

4- Yaratıcı Düşünce: Kendini Arayan İnsan

( GÖKHAN ZİNCİR )

5- Seramik: Birşey değil, çok şey!

( GÖKHAN ZİNCİR )



Origami Sanatıyla Farkındalık, 

Dostluk, Yaratıcılık

Origami, Japonca oru (katlama) ve kami (kağıt) 
kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş “Katlanmış 
Kağıt” anlamına gelen geleneksel bir sanattır. Origami

temelde makas ve yapıştırıcı kullanmadan kağıdı sadece 
katlayarak çeşitli şekiller oluşturma sanatıdır.

Her sanat gibi, zamanı durdurmayı, yaratıcılığı 
deneyimlemeyi ve stresten uzaklaşmayı sağlar.
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ATİLLA YURTKUL / Origami Öğretmeni

1980 yılında doğan Atilla Yurtkul, Selçuk Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi- Gazetecilik Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında 
Origamiyle profesyonel olarak ilgilenmeye başladı. O yıllarda  
Türkiye’de bir origami ustası olmadığı için, dünyanın dört bir 
tarafından tanıştığı Origami sanatçısı ve kitaplar sayesinde 
origami bilgisini geliştirdi. Uluslararası Origami İnternet 
Olimpiyatları’nda 2011 ve 2013 yıllarında 2.lik, 2012 yılında 
3.lük kazandı. Yine uluslararası bir yarışma olan “Pratik 
Origami Tasarımı” yarışmasında da 1. lik kazandı. Avea, 
Mercedes, Özdilek, Dominos Pizza gibi markaların Origami
temalı reklam filmlerinde çalıştı. Birçok üniversitede ve 
kurumsal firmada Origami atölyeleri ve söyleşiler düzenledi.
Halen Origami öğretmenliğine devam etmektedir.



Palete Farklı Renkler Katmak

Kimi zaman bir sanatçının fırça darbelerine bakıp, 
renklerin cazibesine kapılırsınız… Aslında hayranlık 
duyulan, yeniliği yakalayıp fark yaratırken “değer”i

yükseltebilmek ve hayal gücünü gerçeğe 
dönüştürebilmektir.

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen
post-it’lerin buluşu bile, hayal gücüne izin vermek,

“Başka yöntemi olabilir mi?” diye desteklemenin sonucu
değil midir? Bir nedenle eğitim, bir reklamcı ve bir

ressamın dünyasından fark yaratmaya deneysel bir süreç
ile yaklaşıyor. 
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AYDAN BAKTIR / Resim Sanatçısı - Reklamcı

1958 İstanbul doğumlu, İngiliz Kız Ortaokulu, Amerikan Robert Lisesi 
ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Grafik 
Bölümü (Birincilikle) 1982 mezunu.  1982’de Nata Reklam Ajansı’nı 
kurarak tasarım ve reklam hizmeti vermeye başladı. Bu yıllarda 
özellikle Vakko için özel kırtasiye malzemeleri, takvim tasarımları 
gerçekleştirdi. Castrol, Türk Petrol, Yargıcı, Vepa, Demirbank, Kuveyt 
Türk, Hunca Kozmetik gibi firmalara çizgi altı ve çizgi üstü reklam 
hizmeti verdi. Kurucusu olduğu Nata’da 8 yıl kreatif director olarak 
görev yaptı. Daha sonra sırasıyla Pamukbank Reklam ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü ve Esbank Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
görevlerini üstlendi. 1992-93 yılları arasında Birleşik Tasarımcılar 
Grubu’nda kreatif direktör ve genel koordinatör olarak görev aldı. 
1994 yılında, halen sahibi olduğu ve aktif olarak reklam ajansı 
hizmeti veren Ring Reklamcılık A.Ş.’ni kurdu. Bugüne kadar 
otomotivden gayrimenkule, demir çelikten modaya uzanan geniş bir 
yelpazede yer alan firmalara hizmet verdi. 2003 yılında Kagider
(Kadın Girişimciler Derneği) Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Halen Kagider Yönetim 
Kurulu’nun yanı sıra,  Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) ve 
Grafikerler Meslek Kuruluşu üyesi. Grafikerler Meslek Kuruluşu 
tasarım ödüllerine sahip.  İş hayatında reklam ajansı sahibi olarak, 
Türkiye’nin saygın markalarına görsel iletişim çalışmaları ve reklam 
ajansı hizmeti vermektedir. Ayrıca, aktif olarak Apel Sanat Galerisi’ne 
bağlı olarak çeşitli karma sergilere katılmaktadır. 



Papier Mache (Kağıt Hamuru) Atölyesi

Papier Mache (Kağıt Hamuru) tekniğiyle; suda bekletilerek 
yumuşamış kağıtların özel tutkal karışımı ile yoğurularak 
kağıt hamuru haline getirilmesi, dekoratif ve işlevsel 
objelere dönüştürülmesidir. Elde şekil verilen objeler 
kurumaya bırakılır, sonrasında renklendirme ile 
süreç tamamlanır.
Papier Mache İleriye dönüşüme çok iyi bir 
örnektir. “İleriye Dönüşüm” de (Upcycle) kağıt daha 
değerli bir eşyanın yaratılmasında kullanılır.
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EBRU BAÇ / Papier Mache Eğitmeni

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun 
olduktan sonra 20 yıl çeşitli şirketlerde Kurumsal İletişim 
Yöneticiliği yapmıştır.

2016 Yılından itibaren Papier Mache (Kağıt Hamuru) 
çalışmalarını JUST PAPER by Ebru Baç markası altında 
aydınlatma ve dekoratif objelerden meydana gelen bir 
koleksiyon oluşturarak devam ettirmektedir.
Aynı zamanda, çocuklar ve yetişkinler 
için Papier Mache Atölyeleri düzenlemektedir.



Yaratıcı Düşünce: Kendini Arayan İnsan

“Söyle bana bir tanecik müthiş ve kıymetli hayatınla 
ne yapmayı planlıyorsun?”

Yaratıcılığa kavramsal bakış
Yaratıcılığın doğası?
Bir düşünce, fikir, proje ya da bir kişiyi hangi özellikleri
yaratıcı yapar?
Yaratıcı düşünmeyi etkileyen faktörler nelerdir?
Yaratıcı olmak aykırı olmak mıdır? / Uyumsuzluğun Uyumu 
Yaratıcıların ortak özellikleri: KENDİNİ ARAYAN İNSAN
Yaratıcı düşünce becerisi gelişir mi? İẏi de nasıl?
Yaratıcı ve has yaratıcı arasında ince çizgi nedir? 
Yaratma cesareti nedir?
Yaratıcı düşünme evreleri & teknikleri?
Yaratım süreci?
Profesyonel Hayatta Yaratıcılık
“Kirlen! Temizlen! Kirlen! Temizlen!” Hamster Çarkı * 
Yaratıcı Mezarlığı
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SERAMİK: Birşey değil, çok şey!

TEMEL SERAMİK 
KENDİ FİNCANINI KENDİN TASARLA 

Tasarımın gündelik hayatımıza, kullandığımız eşyalara en rahat ve geniş
olanaklarla sızabileceği malzemelerin başında geliyor seramik. Fonksiyon
bir gereklilik evet ama tek başına yeterli mi? Hayır! Tasarım aynı zamanda
ilgi çekiçi, ilham verici olmalı. Görür görmez bir duyguya sürüklemeli; hatta
çoşku uyandırmalı. İşte bu yüzden özne her ne olursa olsun, onu
kullandığımız için kendimizi özel ve değerli hissedeceğimiz, hikayesi ve
kendine has bir tarzı olan şeyler tasarlamalıyız. Gündelik hayatta
kullandığımız tabak, kase, kahve fincanı gibi sıradan ve basit eşyaları
heykelsi bir tavırla yeniden yorumluamalıyız. 
Seramiğin hammaddesi çamur; başka bir kurguyla baştan yaratılmaya, en
ufak bir dokunuşunuzla şekil almaya müsait; ama bir o kadar da başına
buyruk ve inatçı! Yani hem emrinize amade hem nev-i şahsına münhasır! 
Hantal bir malzeme olan çamura incelikli yeni bir kimlik vermek için
dokunuşlarınız gerekiyor.Aranızda kuvvetli, içsel bir bağ kurmanız
gerekiyor malzemeyle. Alış-veriş halindesiniz çünkü. Siz onun biçimini ve
varlık sebebini değiştirirken; o da sizi terbiye ediyor, şekillendiriyor aslında. 
Seramiğin bu derin boyutu, diğer tüm yaratıcı alanlar gibi insanın kendini
gerçekleştirme ve inşaa sürecine, dolayısıyla da yaşam yeteneği ve
yaratıcılığına da tarifsiz katkılar sağlıyor. 
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GÖKHAN ZİNCİR/ Seramik Sanatçısı – Reklamcı- Yazar

1981 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Tv-
Sinema bölümünü bitirdikten sonra İstanbul’a taşındı. 
2003-2017 yılları arasında televizyon ve reklam sektöründe hem uluslararası
hem ulusal marka ve kanal için marka danışmanlığı, yaratıcı yazarlık,, 
proje&format tasarımcılığı ve kreatif direktörlük yaptı. 2017 yılının 2. 
yarısında reklam ve televizyon kariyerine bir nokta koyarak bireysel
yaratımlarına konsantre olacağı stüdyosunu kurdu ve G Design Space çatısı
altında kendi tasarım ve üretimlerini markalaştırdı. 
Durdukça delirenlerden… 
Delirmemek için durmadan farklı mecralarda yaratmaya; yarattıkça nefes
almaya çalışıyor. 
En çok kendini varettiği mecra, şiir. Son yıllarda buna bir de çamur eklendi. 
2010 yılında Birsen Canbaz’ın Atölyesi’nde başlayan seramik yolculuğu,  özgün
ve %100 el yapımı fincan tasarımları ile tanınan 40 – KIRK by GökhanZincir
markası ile devam ediyor. Kahve kültürü üzerine 40 yıl hatrı olsun diye
tasarladığı ürünlerin yanısıra; farklı malzemelere dokunmak ve başka
disiplerden ilham almak için ev dekorasyonu, kişisel aksesuar, aydınlatma ve
koku üzerine tasarladığı ürünler, birçok tasarım ve konsept mağazasında
insanların beğenisine sunuluyor. Galata’da yaşıyor. Tasarımlarının sergilenip
satıldığı bir atölye dükkanı var. Ayrıca evindeki seramik stüdyosunda seramik
workshopları; Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine ise
yaratıcı düşünce workshopları veriyor.  

Yarın; daha fazla şey yapmak, dolayısıyla daha çok yaşamak istiyor. 
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Anlat Hikayeni
Toplumsal, kamusal ya da bireysel başarılarıyla takdir ettiğimiz
insanların hikayelerini dinlemek ve feyz almak! Bu başarıların
arka planında yaşananları öğrenerek gelişmek için…
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Anlat Hikayeni Seminerleri

1- Mars İle Venüs Dünya’da Buluştu ( BURCU YALMAN ) 

2- “Zirve en derinde gizlidir”& Çıldır Gölü 

( CENK DEVRİM ULUSOY )

3- Yol Dersleri  (DİDEM MOLLAOĞLU)

4- Dünya – Mardin Arasındaki Köprü 

( EBRU BAYBARA DEMİR )

5- Türk Yıldızları Gösteri Lideri anlatıyor ( EVREN AYNA )

6- Bu  Rol senin! ( HARİKA UYGUR )

7- Hayatını İyileştir! ( HARİKA UYGUR )

8- Dizi Dünyasından Edebiyata Yolculuk (N.İPEK GÖKDEL )

9- Hikayelerin İçinde Yuvarlanmak Veya 

Hikayeleri Yuvarlamak  ( MEHMET ALTIOKLAR )

10- Müdahale Et Ve Değiştir! ( PINAR BAYHAN )

11- İlham Veren Konuşmalar Yapabilmek

( SEÇİL ŞENDAĞ )



Mars ile Venüs Dünya’da buluştu

Cinsiyet Eşitliği pek çok kurumun hatta toplumun gündeminde. 
Bu konu kadını iş hayatına, kurumlara, hatta kurumların üst 

yönetimine çekmeyi amaçlamaktayken görünen o ki kurumlar 
için konu sadece kadınları çekmek değil, kurumda ve iş 

hayatında tutabilmek. Bu da Cinsiyet Eşitliğinden ziyade Cinsiyet 
Bilincinden geçiyor. Kadın-erkek eşit haklara sahibiz ancak aynı 
değiliz. Eşitlik aynılıkla karıştırıldığı sürece, karşı cinsiyetten aynı 
davranış ve yaklaşımları beklemeye devam ederiz. Oysa ki kadın 

ve erkek birbirlerinden çok farklılar, hem doğuştan gelen 
sebeplerden hem de sonradan öğrenilenlerden dolayı. Bu 

farklılıklar da özellikle iletişim, düşünme ve karar alma, liderlik 
gibi konulardaki farklı yaklaşım ve davranışlarda kendini 

gösteriyor. Sürdürülebilirlik bu çeşitliliği bir zenginlik olarak 
değerlendirebilmekten ve her iki cinsiyetin de kendini sistem 

içinde oldukları gibi kabul görüp takdir ediliyor olduklarını 
hissetmesinden geçiyor. Cinsiyet Bilincini arttırmak da, yönetici 

çalışan, anne-oğul, baba-kız, eşler arası vs her rolde karşı 
cinsiyetle ilişkide daha empatik ve dolayısıyla etkin olmayı 

sağlıyor.
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BURCU YALMAN/ PCC, ACPC, Mind Shifter, Heart Opener 
Kurucu, Coachzone

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Burcu Yalman , 
George Washington Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir. iki 
çocuk annesidir. Özgürlük, huzur ve keşif değerlerini seyahat, kitap 
okuma, meditasyon, doğada ve denizde olma ile yaşatmaktadır. 
Çocukluk yıllarında “Erkek Fatma”, gençlik döneminde “Harbi Kız”, iş 
hayatında bir ara “Osman” lakaplarını gururla taşıdıktan sonra 
çocuklarının doğumuyla 3 yıla yakın full time anneliği seçtiğinde 
içsel dengelerinin ne denli altüst olduğunu fark etti. Finansa nokta 
koyup yeni bir kariyer doğurmaya hazırlanırken aslında hayatındaki 
en zor doğumun eşiğinde olduğunu gördü; Kendi gerçek benliği. 
“Güçlü olmak” başlığı altında yıllar boyu yerleşen pek çok kalıbı 
yıkma süreci gebelik sancıları oldu. Hayatında bir kadının 
geçirebileceği pek çok farklı evreyi (profesyonel yöneticilik, 
girişimcilik, full-time annelik, evlilik, ayrılık, kariyer değişimi, ikinci 
bahar) çeşitli duygusal iniş çıkışlarla yaşayan Burcu, “kadının 
kendisinin ve hayatının lideri olması” ve “kişiliğini tüm kimliklerinin 
üzerinde tutması” konusuna bir sosyal misyon bilinciyle 
yaklaşmakta ve bu alanda TurkishWin, YenidenBiz, Binyaprak, 
Değişim Liderleri Derneği gibi pek çok sosyal girişime profesyonel 
koç ve eğitmen olarak destek vermekte…Burcu Yalman kadınlara 
yönelik içsel keşif ve liderlik deneyimi olan Coming Into Your Own
(CIYO) - Öze Dönüş programını başta Türkiye ve ABD olmak üzere 
bir çok ülkede kadınlarla buluşturmakta ve programın global 
yönetiminde yer almaktadır.



“Zirve en derinde gizlidir” 

Genç, yaşlı, zengin, fakir, şöhretli ya da henüz belirgin başarı
yakalayamamış herkes hayatının belli dönemlerinde, birbirinden farklı 
nedenlerle de olsa tıkandığını hisseder. 
Pes etmek ister!
Kendinizi sıkıştırılmış hissettiğinizde çıkış yolları arayın. 
Sıfır noktasından sakince geriye doğru bakın. 
Derin bir nefes alın ve çıkış kapılarını berrak bir gözle arayın. 
Her sorun çözümünü içinde barındırır. 
Yaşadığınız sürece hiçbir sorun içinden çıkılamayacak ölçüde güç değildir.
Her son aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. 

“Çıldır Gölü”

Bir hedef belirlemeden önce, daha evvel belirlediğiniz ve aştığınız
hedefleri göz önünde bulundurun. O hedeflere ulaşan, yeni hedefler 
belirleyen sizsiniz. Yine yapabilirsiniz! Geri dönmenin imkânsızlaştığı, 
elinizdeki kılavuz ipinin koptuğu noktada içgüdülerinize güvenin. 
İçgüdüleriniz aklınızın yol gösteremediği yerde size rehberlik edecektir. 
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CENK DEVRİM ULUSOY / Dünya Serbest Dalış Şampiyonu
Ve Nefes Eğitmeni

1973 Niğde doğumludur.
Alanında 2000’i aşkın madalya ve derecesi bulunmaktadır. 
Olimpiyatların en önemli unsuru olan olimpiyat meşalesini taşıma
onurunu 2008 Beijing Olimpiyatları koşusunda ülkemiz adına icra
etmiş milli sporcudur. 
Başarı hikayesi ve anılarından oluşan, kişisel gelişim rehberi
niteliğinde “TEK NEFES” isimli bir kitabı bulunmaktadır. 
Ö̈zel kurumlara, firmalara, şahıslara, okullara ve sporculara üst
seviyede nefeslenme, nefes yönetimi, stres yönetimi ve panik
atağı yenme üzerine eğitimler vermektedir. 



Yol Dersleri

Didem Mollaoğlu 16 ay boyunca yolda yasadıklarını ve bu
seyahatlerden cıkardığı dersleri anlayıyor.

• Korkma, 
• tüketme, 

• akışına bırak, 
• pes etme, 
• cömert ol, 

• sev ve mutlu ol,                                                                
konu başlıkları ile tecrübelerini ve yaşanan olayların

yansımalarını, yüzleşmelerini paylaşıyor.
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DİDEM MOLLAOĞLU/ Gezgin

Didem Mollaoğlu, 15 yıl İstanbul'da Halkla İlişkiler sektöründe beyaz
yakalı olarak çalıştı. Pek çok insan icin felaket senaryosu olabilecek
olaylar onun hayallerini gerçekleştirmesine vesile oldu. Önce 6 yıl
çalıştığı işinden çıkarıldı, ardından 7 yıl kirada oturduğu ev satışa çıktı. O 
da hep hayalini kurduğu yolculuğa çıkmaya karar verdi.
Önce tüm eşyalarını sattı, sonra kedisi Cadi'yi arkadasina emanet etti, 
tek yön biletini alıp Nepal'le yolculuğuna başladı. 
16 ayda, 15 ülke gezdi.



Dünya - Mardin Arasındaki Köprü  

Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, 
dünyanın en itibarlı mutfak kültürü yarışması 

Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde ilk 10’a kalan tek Türk şef.
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yerel değerlere sahip çıkan, 
unutulmaya yüz tutmuş yerel ürün ve tarifleri kayıt altına 

alan, Suriyeli mültecilerin toplumsal hayata 
entegrasyonuna destek olan ve kadınların bölge 

ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlayan
Ebru Baybara Demir, şefliğini yürüttüğü Harran 

Gastronomi Okulu’nu nasıl kurduğunu ve Amazon 
Kraliçeleri projesini anlatıyor.
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EBRU BAYBARA DEMİR / Ödüllü Türk Şef

Ebru Baybara Demir, Mardin’in ilk turistik işletmesi Cercis Murat 
Konağı’nı açan, Ortadoğu ve geleneksel Anadolu mutfağı konusunda 10 
yıl süreyle araştırmalar yapıp reçeteleri kayıt altına alarak şeflik 
alanında da deneyim kazandı. 
Mardin Cercis Murat Konağı’nın kurulmasıyla yakaladığı başarı ve 
bölgeye sağladığı ekonomik fayda sayesinde 2001 yılından itibaren 
ulusal ve uluslararası birçok özel ve kamu kurumu ile sürdürülebilir 
geleneksel ekonomiler yaratma konusunda örnek projeler 
gerçekleştirdi. Mardin’de eğitimsiz, hatta çoğu okuma yazma bilmeyen 
ev kadınlarına yaptıkları yemeklerden nasıl para kazanacaklarını 
öğretti. 200’den fazla kadının ve gencin iş ve meslek sahibi olmasını 
sağladı.
Bölgedeki işsizlik ve Suriyeli mülteci sorunlarının istihdam projelerinin 
geliştirilmesi ile aşılacağına ve büyük şehre göçlerin bu şekilde
önlenebileceğine inanan Ebru Baybara Demir, 2017 yılında kurduğu
Hayatım Yenibahar Derneği ile kırsal kalkınmada öncelikli ve özellikle 
mültecilerin yaşadığı yerlerde başta gastronomi olmak üzere meslek 
edindirme kursları açarak istihdam hedefiyle faaliyet göstermektedir. 
Ebru Baybara Demir, Türkiye’deki birçok üniversitede Mardin Cercis
Murat Konağı, Hayatım Yenibahar Derneği ve Harran Gastronomi 
Okulu projesi ile ortaya koyduğu başarı hikayelerini anlatarak 
üniversite öğrencilerine girişimcilik eğitimleri vermektedir. İngilizce ve 
Arapça bilen Ebru Baybara Demir, evli ve üç çocuk annesidir.  



Türk Yıldızları Gösteri Lideri

Tecrübelerini Paylaşıyor.

Türk Yıldızları dünyadan ödüllerle taçlandırılan bir ekip.
Bu başarıya giden yollar nelerdi?

Uluslararası takdiralmanın sorumlulukları.
Liderlik ne demek?
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EVREN AYNA Türk Yıldızları Lideri

Türk Yıldızları gösteri paketleri yaratıcısıdır. 
Toplam 18 yıl uçuş tecrübesine sahiptir. 1999’dan bu
yana; 1500 saat akrobasi uçuşu,  1600 saat savaş
pilotu, 3000 saat Airbus 320 Uçuşu yapmıştır. 10 
yıldır Türk Yıldızları uçuş tecrübesine sahiptir. 2004-
2014 yılları arasında, 1461 akrotim sortisi, 250 
gösteri uçuşu vardır.
Bir akrobasi timinde 6 değişik pozisyonda uçan tek
pilot olmakla birlikte, bir akrobasi timinde en uzun
süre görev yapan tek pilottur. 



Bu Rol Senin!

Hayatta hepimizin rolu var. Hayatta ki genel amacın ne?  
Karsılastıgın her kişi , ister patron olsun, ister evde ki

yardımcı, eş , cocuklar… yani kısaca herkes senin sahneni
olusturuyor, bütünlüyor. Peki bu sahnede ki amacın ne? 

Aslında senin kafanda belirlenen ile ağzından çıkan senin
‘senoryon’ mu? Yoksa iç sesin başka mi? Senarist kim; ilahi

düzen mi? Sen mi? 

Hayatını İyileştir!

Dünyada kişisel ve spiritüel gelişimin öncü ismi Louise L. 
Hay tarafından tasarlanmış dünyaca ünlü bir çalışmadır. 
Kendini görme, anlama, kabullenme; kendini, başkalarını

ve hayatı sevme üzerine yoğun uygulama ve
meditasyonlar içeren çalışmada, fiziksel- duygusal- zihinsel

ve ruhsal boyutlarda çalışılır. Heal Your Life Workshop, 
kişisel gelişim bilgisi ve deneyimi anlamında her seviye için

uygun bir çalışmadır.
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HARİKA UYGUR / Yönetmen

İstanbul doğumludur. Okul yıllarının sonlarında uzun yıllar Osman F. Seden'in 
yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Sektörün en önemli şirketlerinden olan 
IFR'ye 1994 yılında katıldı. Ezel Akay'ın yönetmen yardımcılığından sonra 1997 
yılında casting direktör olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Seattle Broadway
Hall'de 'How to Agency Your Agency' adlı workshop çalışmasına ve Northwest
Photography Center 'Black and White' fotoğraf kursuna katıldı. 2000 yılında 
İstanbul'a geri dönüp kendi adına casting direktörlük şirketini kurdu. 2009 
yılında European Film Promotion'a (EFP) bağlı Uluslararası Cast Direktörleri 
Birliği'ne (ICDN) katıldı. 2012 yılında Türsak Vakfı üyesi oldu. Yine aynı yıl 
merkezi USA’da bulunan dünyanın en büyük Cast Direktörleri birliği olan 
CSA’dan davet alarak ilk international üyelerinden biri oldu. Dört dönem "Yekta 
Kopan ile Okumak ve Yazmak" isimli workshop'a katılarak proje yazma 
sürecine girdi. Bu proje “İPEKLİ MENDİL” isimli öykü sözlüğüne dönüştü ve 
2014 yılının Aralık ayında Can Yayınları’ndan yayınlandı.Yine Yekta Kopan’ın “Fil 
Mezarlığı” adlı hikayesinden yola çıkarak bir kısa film yönetti. Kısa filmiyle 
Cannes Film Festivali Kısa Film Köşesi'ne katıldı. Çalışmalarına katkı 
sağlayacağını düşündüğü her dalda eğitimlerine devam etti ve Louisa Hay’in
“Hayatını İyileştir” workshop lideri oldu. Kendi birikimlerinden yola çıkarak 
2011 yılından beri "Bu Rol Senin" adı altında düzenli olarak workshop ve 
seminerler vererek oyuncu seçiminin sırlarını anlatmaktadır. 2016 yılının Mayıs 
ayında, verdiği workshopla aynı ismi taşıyan “Bu Rol Senin” Destek 
Yayınları'ndan yayımlandı. 2017 de Amerika’da Oscar ödülleri ile ünlü Film 
Akademi’den davet alarak üyesi oldu. Yine aynı yıl Locarno Film Festivalinde en
iyi cast direktörü ödülüne layık görüldü.Halen bir çok reklam, sinema filmi ve tv
dizisinin cast çalışmalarını yürütmektedir.



Dizi Dünyasından Edebiyata Yolculuk

Yaratıcılık nasıl gelişiyor, içten dışa mı akıyor, 
öğrenilebiliyor mu?

Dünyanın merak ettiği bu sorunun cevabı sizde gizli
Herkes kitap yazabilir mi?

Herkes TV dizisi yaratabilir mi?
Yaratıcılığın kaynağı ve formülü var mı?

Gelin birlikte çözelim.

www.360iletisim.com.tr
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N.İPEK GÖKDEL / Yazar,  TV Yapımcısı / İletişim 
Danışmanı

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun
oldu. İletişim eğitimine devam etmek üzere gittiği İngiltere’de, 
eşzamanlı olarak Saatchi & Saatchi Londra ofisinde çalışma
hayatına başladı. Uzun yıllar reklam sektöründe çalıştıktan sonra
kendi yapım şirketini kurdu.
N. İpek Gökdel, yapımcılığını ya da öykü tasarımını üstlendiği
birçok televizyon projesini hayata geçirdi.
Halen iletişim danışmanlığı yapmakta, roman yazmakta.



Hikayelerin İçinde Yuvarlanmak Veya 
Hikayeleri Yuvarlamak

Hikayeler insanlığın kültürel DNA’larıdır. Hikayelerle 
yaşamı, evreni, kendimizi tanır ve büyütürüz. 

Hikayeler geçmişten gelir, bizi geleceğe taşır. Mağara 
duvarlarındaki figürlerden duvar bezemelerine, 

efsanelerden ninnilere, masallara, halı-kilim 
desenlerine, fıkralardan duvar yazılarına, şiirden 

şarkılara, fotoğraflardan belgesele, kitaplara, 
romanlardan senaryolara ve filmlere dönüşür, şekil 

değiştirebilir ama asla kaybolmazlar.
Rakamları, verileri unutabiliriz. Hikayeleri ve bizde 

yarattığı etkileri unutmayız. Hikayeler bizi değiştirir, 
dönüştürür. Hikayelerle uyur, hikayelerle uyanırız. Bir 
hikayemiz vardır, koşullanmışlıklarla ve varsayımlarla 
içinde yuvarlandığımız. Mevcut hikayemizi ancak yeni 
bir hikaye yazarak değiştirebilir, biz kendi hikayemizi 

yuvarlayabiliriz.
Kendi hikayenizin kahramanı olmak ister misiniz?

www.360iletisim.com.tr
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MEHMET ALTIOKLAR / Profesyonel Koç – ACC, ATC

Adler International Learning Koçluk okulu ve Practicum mezunu,  
ACPC (Adler Certified Professional Coach) ünvanlı ve ICF 
(Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından verilen ACC 
(Associate Certified Coach) sertifikalı, ICF ve EMCC aktif üyesi bir 
profesyonel koçtur. Altıoklar’ın danışanları kurumsal yöneticiler, 
profesyoneller, kariyer seçimi, değişikliği veya girişimcilik 
arifesindeki bireyler, gerçek karakterleri ve üstlendikleri rollere ait 
karakterler arasında bocalayan aktörler ve yaşamlarında amaç, 
anlam ve doyum arayan kişiler ve takım koçluğu ihtiyacı olan 
kurumlardır. 16 yılı medya, sinema, televizyon sektörlerinde olmak 
üzere toplam 25 yıllık iş hayatında üst düzey (CEO) yöneticilikten 
girişimciliğe farklı pozisyonlarda ve yapılardaki liderliği sırasında 
pek çok başarıya imza atmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Basketbol 
alt yapısında yetişen Altıoklar, 1985 ve 1986 yıllarında iki yıl üst 
üste şampiyon olan ve ilk Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanan 
Galatasaray Basketbol A takımının 2. kaptanlığını yaptı. Yıldızlar ve 
Gençlerde 10 kez milli formayı giydi. Takım koçluklarında bu 
birikiminin yarattığı farkın sağladığı katkıyı gözlemledi.



Müdahale Et ve Değiştir!

Rutin hayat, dokunduğumuzu daha az hissetmemize, baktığımızı 
daha zayıf görmemize, işittiğimizi daha sınırlı anlamamıza neden 

olur. Zamanla, uzmanlığımıza göre hisseder, görür ve işitiriz. 
Yaratıcı Drama, körelen duyuları harekete geçirerek, tüm 

etiketleri bir kenara bırakmaya zorlar.  Bizi direk deneyimden 
alıkoyan tüm engelleri kaldırarak, anda bırakır.  Çünkü Yaratıcı 
Drama’nın bel kemiği doğaçlama, spesifik olmamızı sağlar. Bu 

spesifiklik, problemlere müdahale etmeye, değişmeye ve 
değiştirmeye güç verir.  
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PINAR BAYHAN/ Profesyonel Koç

1976 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul’a, ailesiyle beraber 12 
Eylül 1980 sabahında Haydarpaşa Garı’nda ayakbastı. Hayatı o 
günler gibi korkutucu geçmedi. Değişime açık ve hep kritik 
kararlar alarak adımlarını attı. Trakya Üniversitesi Turizm 
Bölümü’nü tamamladıktan sonra televizyon haberciliğine adım 
attı.1996 yılında bir Alman haber ajansı olan IMM Ajans 
bünyesinde time code alarak başlayan televizyonculuk serüveni 
muhabirlik ve program yapımcılığına kadar devam etti. Haber 
aktüel ve kültür sanat programlarının yanı sıra “Sokakta Çalışan 
Çocuklar”, “Depremle Yaşamak”,  “Sokak Çocukları”, “Aile 
Albümleri” gibi belgesellerin proje koordinatörlüğünü ve 
senaristliğini üstlendi. 
2005 yılı itibariyle de sırasıyla, İstanbul Tabip Odası- Basın ve 
Halkla İlişkiler, Sinaps İletişim- Medya Koordinatörlüğü ve 360 
İletişim- Medya Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.
Yıllar, eğitmenlik yapma isteğini hayata geçirmek konusunda daha 
baskıcı olmaya başladığı andan itibaren aksiyon aldı. Önce Işık 
Üniveristesi’nden AC onaylı Profesyonel Koçluk Sertifikası 
ardından tiyatro ile eğitimi aynı potada birleştirebileceği Yaratıcı 
Drama Liderliği eğitimi aldı. Üniversite eğitimine bir de ikinci 
üniversite olarak Sosyolojiyi ekledi. Artık edindiği deneyimlerle, 
tiyatronun enstrümanlarını kullanarak, iş hayatında hazırlıksız 
olmaya hazırlıklı olmayı, doğru iletişimi, problemlerin pek çok 
farklı çözüm yolu olduğunu yaşayarak anlatıyor.  Kısaca 
profesyonellerle, çatışmaları ortaya koyup  –mış gibi yaparak 
gerçek hayatın bir simülasyonunu oluşturuyor. 



İlham Veren Konuşmalar Yapabilmek

Aslında herkesin bir hikayesi var ve bu hikayeler, bizi 
biz yapıyor. İş hayatının günlük hızı içinde birbirini 
tanımadan, olayların keyifli anlarını yakalamadan 

devam ederken, birlikte ağlayıp birlikte gülmeyi ve 
aslında birbirimizden öğrenecek ne kadar çok şeyimiz 

olduğunu aktaran konuşmalar; “İlham Ver 
Seminerleri” TED TALKS formatlı konuşmalarda, 

paylaşımı güçlendirmek, açık iletişim ve kapsayıcı 
liderlik kültürüne destek vermek amaçlanır.

Kalabalık önünde yapılan anlatımlar ve sunumlar nasıl 
güçlendirilir? Yapılandırılmış bir konuşma ile mesaj

vermek nasıl sağlanır? Etkileyici konuşma sanatı nedir? 
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www.360iletisim.com.tr

SEÇİL ŞENDAĞ /İletişim Stratejisti – 360 İletişim Ajans 
Başkanı

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
mezunudur. İş hayatına 1992 yılında medya sektöründe başlayan Seçil 
Şendağ, Cosmopolitan Dergisi, Hürriyet Gazetesi ve ATV’de  program 
yapımcılığı ve yöneticilik yaptı. 1998 yılından itibaren kurumsal iletişim 
alanında görev yapmaya başlayan Şendağ, İktisat Bankası, Global Yatırım 
Holding ve Doğuş Holding’de iletişim danışmanlığı yaptı. Bu kurumların 
marka değerlerinin oluşturulması sürecini yönetti, kurumsal sosyal 
sorumluluk yaklaşımlarını oluşturdu ve hayata geçirdi. Şirketlerin 
birleşme ve satın alma süreçlerinde pazarlama stratejilerini oluşturdu ve 
yönetti. Gelecek değeri yaratmak için, paydaşları bir araya getiren ve 
ortak değerlerde buluşturan yaklaşımlar gerektiğine inanan Şendağ, 
2010 yılında 360 İletişim’i kurarak ulusal ve uluslalarası markalara medya 
ilişkileri ve  stratejik iletişim danışmanlığı vermeye başladı. 360 İletişim 
ekibiyle kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü buluşturan 
projeleri ile Türkiye ve Ortadoğu genelinde milyonlarca kişiye ulaştı ve 
yönettiği projeler uluslararası ödüllere layık görüldü.. Konuşmalarını, 
uluslararası platformlara da taşıyan Şendağ, TED Sabancı University’de; 
"Redefining Stories: A good story builds a good reputation" (İtibar 
yönetiminde hikayelerin gücü) konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir. 
FODER ve KAGiDER Yönetim Kurulu üyesi olan Seçil Şendağ, Darüşşafaka
Cemiyeti’ne iletişim alanında gönüllü destek vermektedir. İki erkek evlat 
annesi olan Seçil Şendağ; marka danışmanı, iletişim stratejisti ve sosyal 
girişimci olarak iletişim sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesini seminer ve 
atölyeleri ile aktarıyor. 
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Farkındalık ve Mutluluk
Zihni, bedeni şifalandırmanın bir çok yolu vardır. En etkili
yöntemleri seçerek yoğun tempolu süreçleri kolayca yönetebilmek, 
huzur ve mutluluğu sürdürülebilir kılmak için…
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Farkındalık ve Mutluluk Seminerleri
1- Klasik ve Uranian Astroloji ile kendiniz keşfedin! ( ARZU ERKAN )

2- Kozmik Şifa Enerjisi terapisi nelere faydalı? ( ARZU ERKAN ) 

3- Astroloji kökenli (Keppler Collage) Tarot ( ARZU ERKAN )

4- Hayat Aynasında Ben  ( BAHAR SOYSAL ÖZPINAR )

5- Liderlikte Kadın Eli ( BURCU YALMAN )

6- Bilinçli Farkındalık Eğitimi ( LİLA DUYGU ÖĞÜT )

7- Bolluk Bereket Çalışması ( ETEL KIYMAZ )

8- Bedenimizle İlişkimiz ve Hastalıklarımızın Duygusal Sebepleri

( ETEL KIYMAZ )

9-Pozitif Düşünce ile Hayatınızı Değiştirin! ( ETEL KIYMAZ )

10- Kurumsal Hayatın Hızına Yetişmede Tek Etkili Yol: Yavaşlamak

( İREM ALMAÇ YÜCE )

11- Stresten Arınma ve Rahatlama Teknikleri ( MERAL ERDURAN ILGAZ )

12-Astroloji ve İlişkiler /Kadınlara Özel ( MERAL ERDURAN ILGAZ )

13- Konfor Alanından Çıkmak ( MERAL ERDURAN ILGAZ )

14- Kendime Yeterince Özen Gösteriyor muyum?

( SEMİN YALMAN YILMAZ )



Klasik ve Uranian Astroloji ile 

kendiniz keşfedin!

Kozmik Şifa Enerjisi terapisi nelere faydalı?

Astroloji kökenli (Keppler Collage) Tarot

www.360iletisim.com.tr
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ARZU ERKAN / Astrolog

1964  İstanbul doğumlu. 1987 yılında M. Ü. G. S. F İçmimarlık  Ana 
Sanat Dalından mezun olmuştur. Uzun yıllardır  İç mimari 
sektöründe, kurumsal olarak çalıştıktan sonra, 2005 yılından  kendi 
işini kurmuştur. Aile Danışmanlığı üzerine Master yapmak üzere 
2014 de İstanbul Üniversitesi Auzef Sosyoloji Bölümde tekrar 
eğitime geri dönmüştür.
2009 da Öner Döşer’ in rehberliğinde Astroloji eğitimine 
başlamıştır. 2017 de Uranian astrolojinin Türkiye deki tek ismi 
Sevilay Eriçdem’den ders almaktadır. Keppler Collage,  Astroloji 
tabanlı Tarot eğitimim ile hızlıca anlık sorulara yanıt almayı ve 
astroloji ile sağlamasını yaparak danışanlarıma en değerli bilgileri 
aktarmakta.
Kundalini Yoga ile başladığı yogayı, 2016 da Aerial Yoga 
(Antigravity Yoga) eğitmen eğitimi alarak çalışmalarıma devam 
etmektedir.



Hayat Aynasında Ben 

Sözcüklerimizle, düşüncelerimizle hayatımıza nasıl etki
ederiz?

Peki ya, bilinçaltımızdaki inanç kalıplarımız hayatımızı nasıl
etkiler?

Farkındalığımızı artırarak değişim ve dönüşüm nasıl
mümkün olur?

ThetaHealing Tekniği nedir?
Thetahealing ile Farkındalık, kendimizle işbirliği ve

dönüşüm
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BAHAR SOYSAL ÖZPINAR / Profesyonel Koç- ATC, ACPC

1975 yılında İzmir’de doğmuştur. İzmir Amerikan Lisesi ve
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Profesyonel iş
hayatına, Beko Satış Ekibi’nde Satış Sorumlusu ilk ve tek kadın
olarak başlamış, sonrasında Arçelik Pazarlama, 6 Sigma Kalite
Sistemleri, Marka ve Reklam, Kurumsal İletişim
Birimlerinde Arçelik’in Yönetim Takımında görev almıştır. Çok
sayıda projeye, Karakuşak olarak, liderlik ve danışmanlık
yapmıştır. Arçelik Markası başta olmak üzere birçok markayı
yönetmiş, sektöre yön veren kuruluşlarda Reklam Sektörünün
gelişimi için çalışmıştır. Kişisel farkındalığını artırmak üzere, Adler 
International Learning’in Profesyonel Koçluk Eğitimi ile başladığı
kişisel gelişim yolculuğu, kendisine ve çevresindeki insanlara
sağladığı katkıyı gördükçe, ayrı bir tutkuya dönüşmüştür. 
Arçelik’teki rolünün yanısıra Koç Grubu “İç Koçluk Programı” 
kapsamında yöneticilere Koçluk hizmeti vererek başladığı
Profesyonel Koçluk yolculuğunda, Adler’in Practicum 
eğitimini de tamamlayan Özpınar ATC, ACPC ünvanlarını
almıştır, Uluslararası Koçluk Federasyonu(ICF) üyesidir. Eş
zamanlı, “Değerlendirme Merkezleri
Çalışmalarındaki “Değerlendirici” rolü
ile de kurumsal yöneticilerin gelişimine odaklanmıştır. Kişisel
gelişim ve dönüşüme olan merakı, zaman 
içerisinde kendisinin birbirinden değerli program ve tekniklerle
tanışmasına yardımcı olmuştur. Öze dönük bu tekniklerden kendi
hayatındaki dönüşüme büyük etkisi olan ThetaHealing
öğretisinin Uluslararası Uygulayıcı ve Eğitmenlerinden biridir.
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Liderlikte Kadın Eli

Kadınların doğasında var olan dişil özellikler:
BEN’den ziyade BİZ bilinci,
Rekabetten ziyade işbirliği

Empati, derin dinleme,
Sezgisel, duygusal,

Yaratıcılık,
Uzun vadeli düşünme…

Tüm bu özellikler, tarihin bu döneminde hem toplumlarda 
hem de kurumlarda, kadın-erkek, herkeste var olan 

dişil özelliklerden daha fazla yararlanılması gerekliliğini 
söylemekte.

Peki kadınlar dişil özelliklerinin bir güç olduğunun
farkındalar mı?

Ya kurumlar? Sadece niceliksel olarak dengeye değil (eşit 
sayıda kadın-erkek çalışandan öte) niteliksel olarak 

dengeye (dengeli dişil-eril yönetim ve çalışma yaklaşımına) 
ihtiyacı olduklarının farkındalar mı?

Daha çok kadın lider görmek hangi önyargıları kırmaktan 
geçiyor? Hem kadınlarda, hem erkeklerde?
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BURCU YALMAN // PCC, ACPC, Mind Shifter, Heart 
Opener Kurucu, Coachzone

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Burcu Yalman , 
George Washington Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir. iki 
çocuk annesidir. Özgürlük, huzur ve keşif değerlerini seyahat, kitap 
okuma, meditasyon, doğada ve denizde olma ile yaşatmaktadır. 
Çocukluk yıllarında “Erkek Fatma”, gençlik döneminde “Harbi Kız”, 
iş hayatında bir ara “Osman” lakaplarını gururla taşıdıktan sonra 
çocuklarının doğumuyla 3 yıla yakın full time anneliği seçtiğinde 
içsel dengelerinin ne denli altüst olduğunu fark etti. Finansa nokta 
koyup yeni bir kariyer doğurmaya hazırlanırken aslında hayatındaki 
en zor doğumun eşiğinde olduğunu gördü; Kendi gerçek benliği. 
“Güçlü olmak” başlığı altında yıllar boyu yerleşen pek çok kalıbı 
yıkma süreci gebelik sancıları oldu. Hayatında bir kadının 
geçirebileceği pek çok farklı evreyi (profesyonel yöneticilik, 
girişimcilik, full-time annelik, evlilik, ayrılık, kariyer değişimi, ikinci 
bahar) çeşitli duygusal iniş çıkışlarla yaşayan Burcu, “kadının 
kendisinin ve hayatının lideri olması” ve “kişiliğini tüm kimliklerinin 
üzerinde tutması” konusuna bir sosyal misyon bilinciyle 
yaklaşmakta ve bu alanda TurkishWin, YenidenBiz, Binyaprak, 
Değişim Liderleri Derneği gibi pek çok sosyal girişime profesyonel 
koç ve eğitmen olarak destek vermekte…Burcu Yalman kadınlara 
yönelik içsel keşif ve liderlik deneyimi olan Coming Into Your Own
(CIYO) - Öze Dönüş programını başta Türkiye ve ABD olmak üzere 
bir çok ülkede kadınlarla buluşturmakta ve programın global 
yönetiminde yer almaktadır.



Bilinçli Farkındalık Eğitimi

“Farkındalığı” entelektüel anlayıştan öteye taşıyıp, 
“deneyime” dönüştürmek

Kişinin karşılaştığı durum ne olursa olsun, dengede kalıp, 
ilerleme gücünü dışarda değil kendisinde bulmasını

sağlamak
NEFES almasını sağlayacak egzersizleri,  doğal olarak
uygulayacağı bir alışkanlığa dönüştürmesine destek

vermek!
Kullanilan Teknikler; Nefes-Meditasyon-El yogası

(mudralar)-Beden farkındalığı yaratacak basit esneme
egzersizleri
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LİLA DUYGU ÖĞÜT / Profesyonel Koç

Finans sektöründe yatırım, denetim ve insan kaynakları, 
profesyonel koçluk alanlarında 20 yıl görev yaptı. Kurumsal 
yaşamı devam ederken, 2000 yılından itibaren enerji tıbbı, 
farkındalık ve dönüşüm üzerine çalışmalara yoğunlaştı. Reiki, 
biyoenerji gibi alanlarda çalıştı. 2013 yılında Hindistan
merkezli Oneness (Birlik Bilinci) Üniversitesi’nin Türkiye’deki
çevirmeni ve ilk eğitmenlerinden birisi oldu, dönüşüm üzerine
Hindistan’da yapılan çok sayıda eğitimi tamamlayarak
Türkiye’deki ilk İleri Düzey Eğitmen oldu. ICF onaylı Adler 
Koçluk okulunun 100 saatlik Profesyonel Koçluk ve practicum 
eğitimlerini tamamladı. Hayatın gerekleri ve getirdikleri içinde
nefes almayı, yaşamın basit ama mutluluk veren tadlarını
yeniden hatırlatmayı özleyenleri, kendileriyle buluşturan
çalışmalara rehberlik etmektedir. Bilinçli farkındalık, deeksha, 
nefes, farklı yoga teknikleri, koçluk teknikleri çalıştığı
yöntemler arasında yer almaktadır. Kasım 2015’den bu yana
kurduğu Leela Danışmanlık şirketiyle kurumlara ve bireylere
yönelik çalışmalarına devam etmektedir.



Bolluk Bereket Çalışması
Para ve bereket de her şey gibi bir enerji. Bu enerjiyi 
hayatımıza davet etmenin ve hayatımızda tutmanın 

yollarını konuşuyoruz. "Para kirlidir", "Çok para çok sorun 
getirir" gibi bilinçaltı kodlarımızı fark edip dönüştürüyoruz. 

Farkındalık ile bakış açımızı değiştirince gerçekliğimiz de 
kendiliğinde değişiyor.

Bedenimizle İlişkimiz ve Hastalıklarımızın 
Duygusal Sebepleri

Beden farkındalığı ve hastalıklarımızın - rahatsızlıklarımızın 
zihinsel ve duygusal sebeplerini farketmeye yönelik bir 

çalışma. Bize iyi gelmeyen düşüncelerimizi farkedip, yerine 
pozitif düşünceyi ekiyoruz.

Pozitif Düşünce ile Hayatınızı Değiştirin
Düşüncelerimiz ve sözlerimiz ile hayatımızı bir yaratıyoruz. 

Neyi düşünürsek ona enerjimizi veriyoruz. Ve neye 
enerjimizi veriyorsak da hayatımızda onu büyütüyoruz. Bu 

felsefeden yola çıkarak hayatımızda sürekli negatif 
olduğumuz yönlerimizi ve hayatımıza etkilerini fark 

ediyoruz. Pozitif düşünmeyi ve pozitif yaratımı öğreniyoruz
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ETEL KIYMAZ / Eğitmen

1979 İstanbul doğumlu; evli ve iki çocuk annesi. Uzun yıllar 
medya ve yayıncılık sektöründe çalıştıktan sonra eğitim ve 
sertifikalarını aldığı seminerlerle kalbindeki mesleğe 
odaklandı. İnsanların farkındalıklarını ve yaşam kalitelerini 
arttırmak niyetiyle çeşitli nefes seansları ve kişisel gelişim 
seminerleri vermekte. Bireysel olarak, rahatsızlıkların zihinsel 
sebeplerini çözümlediğimiz Recall Healing uygulayıcısı ve 
Louise Hay'in "Heal Your Life" - Hayatınızı İyileştirin -
seminerlerinin lisanslı eğitmeni. Nefesyolculugu isminde bir 
blogu ve sosyal medya hesapları var.



Kurumsal Hayatın Hızına Yetişmede Tek Etkili 
Yol: “Yavaşlamak”

Kurumsal hayat tecrübesinden yola çıkarak, yoga ve 
meditasyon ışığında kurumsal hayatın müthiş temposuna 

yetişmek için çok işe yarayacak bir yol.
Gerçekçi bir yaklaşımla, çağın hızına ayak uydurmak için 

gereken zihinsel ve bedensel “Yavaşlama”nın pratik ve çok 
katmanlı tüyoları…

Uygulamalı Meditasyon ve gündelik hayata dair diğer 
öneriler.

www.360iletisim.com.tr
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İREM ALMAÇ YÜCE / Yoga Eğitmeni

ODTÜ İktisad Bölümü’nden mezun olduktan ve kısa süren finans 
uzmanlığı görevinden sonra basın sektörüne adım attı. Sabah 
gazetesi, Aktüel dergisi ve İstanbul Life dergisinde muhabirlikten 
yayın yönetmenliğine kadar giden tüm basamakları keyifle 
deneyimledi. Anneliği daha yoğun yaşamak üzere çalışma hayatına 
verdiği aranın ardından, halkla ilişkiler sektöründe çalışmaya 
başladı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin basın ilişkilerini 
yöneten firmada genel müdür yardımcılığı yapan Yüce, bu sırada 
mesleki tecrübenin yanı sıra kurumsal hayatın derinlikleri 
konusunda müthiş iç görüler kazandı.

17 yıllık mesleki kariyerine eşlik eden değişmez tutkusu ise yoga 
oldu. 16 yıldır, bu alanda kendini derinleştirmek ve pratiğini 
ilerletmek için gayret gösteriyor. 2001’de henüz İstanbul’da hiç 
yoga stüdyosu yokken, Bilgi Üniversitesi’nin başlattığı iki dönemlik 
sertifika programına devam etti. 2014 yılında Cihangir Yoga’dan
Yoga Eğitmenliği sertifikasını aldı. Halen kurumlara ve kişilere özel 
dersler veriyor. Ayrıca evden kurduğu özgür düzen içerisinde 
üretmeye (kitap yazma, çeviri) devam ediyor.



Stresten Arınma ve Rahatlama Teknikleri
Zen meditasyonu ve nefes tekniklerini barındıran Zenerji
pratiği ile bedeni rahatlatma, gevşetme ve aynı zamanda 

güçlendirme egzersizlerinin öğretildiği bir eğitim 
çalışmasıdır. Basit ve uygulaması kolay, fakat etkili bir 

yöntemdir. Bedendeki meridyenleri (enerji merkezlerini) 
aktive ederek rahatlama ve arınma sağlanır. Aynı zamanda 
basit burun nefesi teknikleri kullanılarak zihni odaklama ve 

rahatlama uygulaması ile tamamlanır. 

Astroloji ve İlişkiler /Kadınlara Özel
Astrolojik doğum haritasındaki temel ilişki sembollerine –
arketiplere – bakarak her bir katılımcının ilişki eğilimleri 

üzerinden film sahnelerinden örneklerle yapılan eğlenceli 
ve bilgilendirici bir çalışmadır. İlişki kalıplarını öğrenmek ve 

fark etmek için, Astrosinema çalışmasıyla birlikte 
yapılmaktadır.

Konfor Alanından Çıkmak
Bizi geri çeken konular neler? Konfor alanımız neresi? 

Gelişim bizim için nerelerde mümkün? Motivasyon 
kaynağımız neler olabilir? Astrolojik doğum haritamızdaki 

Ay Düğümleri eksenine bakarak, katılımcıların doğum 
haritaları üzerinden tüm bu soruların cevaplarını 

konuştuğumuz bir çalışma... 

www.360iletisim.com.tr



www.360iletisim.com.tr

MERAL ERDURAN ILGAZ / Meditasyon Eğitmeni

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladıktan sonra 6 
finans konusunda çalıştı. 2001 yılında İstanbul’da Astroloji Birliği
Derneği’nde düzenlenen eğitim programını bitirdikten sonra 2004 
yılında Faculty of Astrological Studies eğitim programına katıldı. 2005 
yılında sertifikasını, sertifika dalındaki En İyi Yorumlama
Projesine verilen Lindsay Rademacher Award ödülüyle birlikte aldı. 
2004 – 2008 seneleri arasında Londra’da bulunan CPA (Centre of 
Psychological Astrology)’nın seminerlerine ve FAS’ın Oxford’da
düzenlediği yaz okuluna katılma fırsatı buldu. 2008’de NLP (Nöro
Lingustik Programlama) Pratisyenlik Sertifikasını ve Master 
Pratisyenlik Sertifikasını NLP’nin kurucularından Richard Bandler 
programına katılarak aldı. 2011 senesinde FAS’ın diploma 
seviyesindeki çalışmalarını tamamlayarak diplomasını aldı ve FAS’ın
tavsiye ettiği danışman astrologlar listesine girdi. 2010 – 2011 seneleri
arasında NTV Hafta Sonu Programında izleyiciyle buluşarak, psikolojik
astrolojiyle gökyüzü hareketlerini yorumlamıştır. 2003 senesinde
kurduğu Astrozenith.com sitesinde psikolojik astroloji yazıları
yazmaktadır. Erduran Ilgaz 2003 senesinden bu yana yoga, 
meditasyon ve nefes çalışmalarına kişisel düzeyde devam etmekle 
birlikte zaman içinde pek çok farklı eğitim sertifikaları almıştır. 2008 
senesinde şimdiki hocaları Güney Koreli Zen Budist Masterı Woo Sun 
ve eşi Ji Woo ile derin meditasyon çalışmalarına başlamıştır. 2010 
senesinden beri Zenerji - Zen Meditasyonu -hocalığı yapmaktadır. Aynı 
dönemde başladığı astroloji, meditasyon ve Jung psikolojisini 
birleştirdiği Astrodrama Seminerlerine devam etmektedir. Halen Safir 
ve Bilgi Üniversitesinin ortak sertifika programı Dışavurumcu Sanat 
Terapi Eğitimine devam etmektedir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_of_Astrological_Studies


Kendime Yeterince Özen Gösteriyor muyum? 
Kendi bedeninizi, zihninizi ve kalbinizi daha yakından 
tanımaya ne dersiniz? Gündelik hayatın koşuşturması 

içerisinde çoğunlukla kendimizden kopuk yaşıyoruz. Bütün 
odağımız dış dünyada. İç dünyamızda olup bitenler 

hakkında hiç bir bilgimiz yok. Hislerimizin çoğu zaman 
farkında bile değiliz. Kendimizden gün geçtikçe 

uzaklaşıyoruz. Bazımız bütün bunların farkında bile değil 
bazımız ise sinyalleri alıyor ancak ne yapacağını bilmiyor.

Sağlık problemleri yaşamaya başlıyoruz;
Stres altındayız;

Anlık mutluluklar haricinde daimi mutluluğu kaybetmiş 
durumdayız;

Huzur kelimesi bizden çok uzakta;
Hayatın içerisinde sıkışmış durumdayız.

Peki kendimize nasıl yakınlaşabiliriz?
Rahatlamaya yönelik, size şifa, güç ve ilham verecek 

yöntemler mi arıyorsunuz? Bütün bunlara ayıracak vakti 
bulamıyor musunuz?  Gündelik hayatınızın içerisine 
kolayca uygulayabileceğiniz teknikleri sokmaya ne 

dersiniz?
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SEMİN YALMAN YILMAZ
Kalplere Fısıldayan Kadın / Heart Whisperer

ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Emerson
College’da Kitle İletişimi üzerine Yüksek Lisans yaptı. 1999 yılında 
televizyon yapımcısı olarak çalışmaya başladığında bedenini ve 
zihnini rahatlatmak için yoga ve meditasyona başladı. 2009 
yılında, 38 yaşında kariyerine ara vererek, birçok bilinmeyen ile 
yeni bir yola çıktı.  “Kendini keşfetmek” niyetiyle başladığı 
yolculukta yolu Kundalini Yoga ile kesişti. İlk kez kalbine ve ruhuna 
gerçekten temas etmiş ve böylece iç yolculuğu başlamıştı.
Semin insanların kendileri ile bağ kurmalarına, kalplerini 
dinlemelerine, kendilerini keşfetmelerine, kendi olmalarına 
rehberlik ediyor.
Yoga ve meditasyonu günlük hayatının bir parçası olarak yaşayan 
Semin Yılmaz  işin sırrının “Kendinin Ustası” olmak olduğunu 
söylüyor. Kalpte Yaşamak® markasının ve ’Nyet® takılarının 
yaratıcısı VE iki çocuğu ve eşi ile İstanbul’da yaşıyor. 
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Moderasyon & Keynote Speaker



Balçiçek İlter
Moderatör & TV Yapımcısı

Erdoğan Aktaş
Gazeteci

Özlem Denizmen
FODER Kurucu Başkanı

Tülin Akın
Tarımsal Pazarlama Tabit Kurucusu
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Ufuk Tarhan
Fütürist, Ekonomist 

Vedat Aksoy
İZ TV Genel Koordinatörü/ Yönetmen
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