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Yazan ve Düzenleyen 

 

birizleyici 

birizleyici@mynet.com 

https://www.instagram.com/1izleyici/ 

 

 

Bu kitabın, tüm hakları vicdanlarınızda saklıdır. 

 

 

 

 

 

Yazar Hakkında 

1 izleyici, sizin gibi… 
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…canımdan çok sevdiğim 

eşim ve kızlarıma… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Öz, 

Sözdür, 

Kalbinle okursun, 

Aklınla kaderin değişir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖN/SÖZ 

 

Kitaplar, kendi sesimizden anlatıyordu sözlerini. 

Benim kitabım, onların seslerinden anlatacak 

sözlerini. Bir okuduğunuzda, yüzlerce izleyeceksiniz.  

Okuduğunuz sözler görüntü olacak. Aklınızda ve 

yüreğinizde özü kalacak… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kitap Hakkında: 

 

Bu kitap; 

Sizlere Youtube’dan nasıl para kazanacağınızı 

öğretmiyor. Youtube ta tanıştığım, birçok güzel insanın 

emeklerini gösteriyor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Önemli; 

 

Sözlerin yanındaki resimler, o söze ait videonun 

görüntüsüdür. İzlemek için resmi tıkladığınızda,  o söze 

ait video açılacaktır… 

Sözler videonun tamamını kapsamaz. O yüzden 

videoları mutlaka izleyiniz… 

 

Kitabı daha verimli kullanmanız için; 

Kitap okuma programlarından Aldiko Book Reader 

tavsiye ederim. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.al

diko.android 

 

Kitaptaki sözler; 2018 yılının ilk üç ayı ile 2017 

yılının son üç ayını kapsamaktadır. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aldiko.android


… 

1.Ses 1. Kitap,  

Ahmet Culum, Ali Koyuncu, Argonomi,  

Barış Gürkaş, Barış Özcan, Başak Kablan,  

Doğan Cüceloğlu,  Dr. Sara, Erdem Taşkınsu,  

Erdi Karadeniz, Erhan Kahraman, Furkan Özdemir,  

Hakan Mengüç, Hasan Arslan, Hepsiburada.com, 

Hikmet Anıl Öztekin, Hüseyin Güngör, İnan Köse, 

Kemal Hamamcıoğlu, M. Serdar Kuzuoğlu,  

Mehmet Talha Oluk, Mert Aydıner, Murat Kendugan,  

Nisan Kumru,  Serkan Karaismailoğlu, Sıtkı Aslanhan,  

Sinan Canan, Sinan Ergin, Sunay Akın, Şiir Klubü, Ünsa 

l Ünlü, Yasemin Erkent, Webrazzi… 

Sözlerinize sağlık… 

Çok TEŞEKKÜRLER… 



 

 

2018 

Mart 

 
 

 



Mustafa Kemal Atatürk 

şu yanıtı verir; ben 

hayatım boyunca, cebime 

giren her iki kuruşun, bir 

kuruşuyla kitap aldım… 

 Sunay AKIN 

 

 

…asıl soru şu; bir kadın 

gibi hassas olabilecek 

kadar özgür müsünüz? 

 

ARGONOMİ 

 

 

…bu gün görsellik, 

bilginizden daha ön plana 

çıkmış durumda… 

 

M. Serdar KUZUOĞLU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdAk_pzd3qQ
https://www.youtube.com/watch?v=aXrEEUxpTnU
https://www.youtube.com/watch?v=l_bp4wMh6Xo


…hayır demeden, hayır 

demenin yollarını bulun… 

 

Barış ÖZCAN 

 

 

 

...ufak üzüntülerden 

dolayı büyük dönüşümler 

olmaz, değişimler olur… 

Dönüşüm; travmalar da 

olur… 

…bir yukarı çıkman, 

aşağıya düşman olmayı gerektirmez… 

Dücane CÜNDİOĞLU/Simurg Grubu 

 

…beynin sırrını anlamak 

için bireyinde sırrını 

almamak zorundayız… 

 

Hasan ARSLAN 

https://www.youtube.com/watch?v=-k49ykDKi68
https://www.youtube.com/watch?v=93IxbKkRBnE
https://www.youtube.com/watch?v=PeoX1lI1qV4


…Halil Cibran; yakın, orta, 

uzak doğunun geleneksel 

öğretileriyle, batı 

düşüncesini karşılaştırmış.  

Bireysel ve toplumsal 

olgulara çeşitli sentezler 

getirmiştir. Yapıtlarında 

şiirsel anlatım kullanmış, doğu düşüncesini batı diliyle 

yazmıştır… 

Nisan Kumru 

 

 

Sana baktıkça 

örgütleniyorum Zeryâ.  

Yağmurla, suyla, acıyla, 

aşkla.  

Her geçen gün biraz daha 

yaşayarak,  

kirazın çürüme mevsimini… 

Cengizhan Konuş - Zeryâ /Barış Cem Kaya/Şiir Kulübü 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_zKkBr61QI
https://www.youtube.com/watch?v=oeeSzgLm1OA


…her gün adalet ve 

zalimlik üzerine 

düşündüm… 

Final: 30. Bölüm: Birhan 

Keskin – Y’ol/ 1 ses 1 kitap  

 

 

…değişmeyen bir tek şey 

kalıyor, yoksulun yoksulu 

kandırmasının 

zemini…’cehalet’ 

…kurtuluş yok tek başına, 

ya hep beraber ya da hiç 

birimiz… 

Ünsal ÜNLÜ 

 

…duygusal sistem büyük 

bir bilgelikle çalışır… 

 

Sinan CANAN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hH1bZhBW5Wk
https://www.youtube.com/watch?v=EKeioatrBPc
https://www.youtube.com/watch?v=qZYqwx6OihA


…sevmenin yükü ağırdır… 

…sevmekte varılan yol 

değil, gidilen yol güzeldir… 

…biz beklemeyi seviyoruz, 

mevzu gemi değil… 

Yasemin ERKENT 

 

...bir ilişkide en önemli 

şey, söylenmeyenleri 

duymaktır… 

 

Mert AYDINER 

 

 

 

…özgün olun, özel bir 

şeyler söyleyin… 

Dijital Ceo Soner Canko 

Murat Kendugan 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxyfacmZsfw
https://www.youtube.com/watch?v=BslhPCcyjdM
https://www.youtube.com/watch?v=BpezRKLHH1g


…insanlık herkese göre 

değişir, hatta coğrafyaya 

göre bile değişir… 

 

İnan KÖSE 

 

 

…evlenirken, o kişiyi 

değiştirmek üzere 

evlenmiyorsunuz, o kişiyle 

beraber yaşamak üzere 

evleniyorsunuz… 

Doğan CÜCELOĞLU 

 

 

...kitap okumayı 

sevmeyen insan yoktur. 

Aradığı kitabı henüz 

bulamamış insan vardır… 

Kitap Dünyam 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nzR13_ZGPE
https://www.youtube.com/watch?v=5ftoraFF7nI
https://www.youtube.com/watch?v=j5ZFSFj_cCY


…hayatlarındaki boşluğu 

doldurmak için 

tüketiyorlar, ihtiyaçtan 

tüketmiyorlar… 

Basak KABLAN 

 

 

…şimdi gelin, zihninizde 

oluşan, kaygı verici 

görüntüler yerine, komik 

ve saçma görseller inşa 

edelim… 

Barış GÜRKAŞ 

 

…Tekrarlanan kelimeler; 

aynı bir çivinin, çekiç 

yardımıyla tahtaya 

çakılması gibidir. 

Tekrarlanan eylem daha 

derin etkiler meydana 

getirir… 

Hüseyin GÜNGÖR 

https://www.youtube.com/watch?v=EuwfdVUpf7Q
https://www.youtube.com/watch?v=oJ8iExTKlhY
https://www.youtube.com/watch?v=8QO_57VXjR8


…dünya neyi 

konuştuğunuza değil, 

neleri yaptığınıza bakar… 

 

Sıtkı ASLANHAN 

 

 

…aklımızı kiraya vermeyi 

bırakmazsak eğer, bu 

memlekette tosunların 

sonu gelmez… 

Ali KOYUNCU 

 

 

 

…söz konusu 

vücudumuzun çıkarları 

söz konusu olduğunda, 

beynimiz inanılmaz 

sağlamcıdır… 

Serkan KARAİSMAİLOĞLU 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ2GeKTbPcc
https://www.youtube.com/watch?v=fTxjo-1xEW8
https://www.youtube.com/watch?v=S3KpzFd-HIQ


…gülümseme bulaşıcıdır, 

siz güldükçe 

etrafınızdakiler de sizinle 

beraber gülmeye başlar… 

Sara POUR 

 

 

…insanların, bir şeyleri 

kafalarına takmasının 

sebebi, asıl meseleyi 

kafalarına takmamış 

oluşlarıdır… 

Hikmet Anıl ÖZTEKİN 

 

 

…çocuk gibi olalım, fikir 

üretelim… 

 

Sinan ERGİN / livealive 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ERfMCj_xvXk
https://www.youtube.com/watch?v=jpX2K4Tvim8
https://www.youtube.com/watch?v=pmYiEyb4j-Y


…yürümek, her şeyi 

bırakmış gibi… 

…yürümek, düşünmek 

demektir bana göre… 

Erdi KARADENİZ 

 

 

…sanki dünyanın en 

büyük sorununa sahipmiş 

gibi karamsar bir 

haldeydim… 

 

Hakan MENGÜÇ 

 

 

…gerçek acı, insanı yapay 

sevinçten daha çok 

canlandırır… 

 

Dublörün Dilemması/Murat 

Menteş/CANTADAKİTAP 

https://www.youtube.com/watch?v=XX8Vlsbzvrk
https://www.youtube.com/watch?v=2vu1nwgvaCg
https://www.youtube.com/watch?v=MbkLjzFehW4


hacet yok hatırlatmasına 

seni hatıraların 

bir dakika bile 

çıkmıyorsun aklımdan 

koşar gibi yürüyüşün 

karanlıkta bir ışık gibi aydınlık gülüşün… 

 

Adımla Nasıl Berabersen-Atilla İlhan/Ahmet CULUM 

 

 

 

 

Öpmezdi, koklardı, dedem 

beni. 

İçine çekerdi, temiz hava 

gibi. 

Ziyan olmayan emek derdi 

bizlere, 

Emek neydi?… 

Kayıp Zaman İşareti-İbrahim tenekeci/Furkan ÖZDEMİR 

https://www.youtube.com/watch?v=uwery6IUNiI
https://www.youtube.com/watch?v=SwHD60bK0qQ


 

 

2018 

Şubat 
 

 

 

 

 

 

 



…şimdi romanın 

girişinden tadımlık bir 

bölüm paylaşalım. 

‘Başına gelecekleri bilse, 

katiyen çıkmazdı o 

yolculuğa Sebahattin Ali’ 

Nisan KUMRU 

 

…kendimize bir baksak, 

kusurları olan insanlar 

olduğumuzu göreceğiz… 

…birazcık elini taşın altına 

sok, tek suçlu o değil… 

…çok ufak bir mesele bile, 

büyük savaşlara sebep olabilir… 

Basak KABLAN 

…aşk; insan var olduğu 

tarihten buyana cevabı 

bulunamayan soru… 

 

Serkan KARAİSMAİLOĞLU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTE8tg1EfgE
https://www.youtube.com/watch?v=R6LfdZ8zSVg
https://www.youtube.com/watch?v=ESzQlbirxYA


Benim annem yüz lisan 

bilir,  

yüzü de güzel 

Her bedende bir insan 

bilir,  

sözü de güzel, özü de güzel 

Benim Annem Yüz Lisan Bilir, Ömer Lütfi Mete/ Furkan ÖZDEMİR 

 

Aynaya baktığında 

gözünün önünde 

canlanamayan siluete de, 

Yere bastığında onu 

hatırlatamayan kaldırıma 

da sevgi diyorsun, 

Kehribar - Ayyüce Güloğlu / Mehmet Talha ONUK  

 

…mutluluk, ilerlemede 

saklıdır… 

Sara POUR 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pswaeLAOY0
https://www.youtube.com/watch?v=dyDLMHWbes4
https://www.youtube.com/watch?v=qweu4z8orAA


…o siyah mürekkeplere 

baktığımızda, beyniniz 

içeride size rengârenk 

dünya inşa etmeye başlar… 

…eğer inancın hakiki ise, 

dilinden haline geçmeli, o 

inanç… 

Hikmet Anıl ÖZTEKİN 

 

…amacınızın farkında olun… 

 

Sinan ERGİN / livealive 

 

 

 

 

…insanlar olarak, bir şey 

hakkında ne kadar az 

bilgimiz varsa, maalesef o 

kadar çok fikrimiz 

olabiliyor… 

Barış ÖZCAN 

https://www.youtube.com/watch?v=10Rx4hQy5PI
https://www.youtube.com/watch?v=j6v6f0MigEo
https://www.youtube.com/watch?v=NgsM4mRc5uk


…bizim nefes aldıracak 

uğraşlara ihtiyacımız var, 

kitaplar tek seçeneğimiz 

değil… 

 

Erdi KARADENİZ 

 

Şehrin her bir köşesini ve 

her köşesinde başka bir 

hayata dönüşen gölgeleri 

fark edebilmeli.  

Sahici olan ne varsa ve 

içinde yaşamak adına bir 

giz taşıyan ne varsa fark edebilmelisin.  

Devrim; Yeryüzüne Yalın Bir Bakıştır- Tarık Tufan/Ahmet CULUM 

  

…yağmur nasıl yağıyorsa, 

şeytan öyle yağıyordu, 

yağmur nasıl tene 

işliyorsa, şeytan öyle 

işliyordu… 

27. Bölüm: Ahmet Sarı - 

Musa'nın Derinlerine Düşen Yutkunuş/ 1 ses 1 kitap 

https://www.youtube.com/watch?v=SvA_WpilV4E
https://www.youtube.com/watch?v=sXxgqhbL6PA
https://www.youtube.com/watch?v=A-hPQM-Y2iY


…Özgecan bir gün, kadınlar 

neden sardunyaları çok sever, 

biliyor musun? Abla;  

İkisinin de kırıldıkça yeşeren 

dalları vardır, o yüzden… 

ARGONOMİ 

 

…bizim yaşamak için 

gerçekçiliği çarpıtmaya 

ihtiyacımız var… 

…özgürlük, bizim sahip 

olduğumuz hata bizim 

sahip olabileceğimiz bir 

şey değil, sahip olmayı istediğimiz bir şeydir… 

Dücane CÜNDİOĞLU/Simurg Grubu 

 

…uzlaşmak zorunda 

değiliz, konuşmak 

zorundayız çünkü 

konuşmazsak 

birbirimizden 

uzaklaşacağız… 

Ünsal ÜNLÜ 

https://www.youtube.com/watch?v=OfZ2dW4Wz0Q
https://www.youtube.com/watch?v=gRwCtgN4f60
https://www.youtube.com/watch?v=9HAHFeuwQM4


…işini gerçekten iyi yapan 

her alandaki kadınlar 

desteklenmeli… 

Yasemin ERKENT 

 

 

…içinizdeki çocuk, 

evliliğinizde var mı? Yani 

karı ve kocanın iç 

çocukları birbirleriyle 

oynaşıyor mu? 

Doğan CÜCELOĞLU 

 

…yoktur böyle temiz 

sevmeler diye 

düşünürdüm. Ta ki ona 

dek gelene kadar. 

Bataklığın içinde bir inci 

tanesi gibi saf kalabilmiş 

bir adama kıyacağımı 

bilsem… 

Fesleğen/Hikmet Anıl Öztekin/CANTADAKİTAP 

https://www.youtube.com/watch?v=9rpsN3mN8bU
https://www.youtube.com/watch?v=VrjgXawZ3vo
https://www.youtube.com/watch?v=Vu2petuxS7Y


…toksik insanlarla da 

aranda belirli bir mesafe 

olması iyidir. Yoksa senin 

zihnini meşgul edecektir… 

Erdem TAŞKINSU 

 

 

…bizim memleketinde bir 

ayarı yok, her şeyi çok 

uçlarda yaşıyoruz… 

 

Ali KOYUNCU 

 

 

…birilerinin, çocuklarımızı 

yoldan çıkarmak için 

gösterdiği gayretin, 

aynısını değil, birazını 

göstersek,  sorun 

kendiliğinden çözülür… 

Sıtkı ASLANHAN 

https://www.youtube.com/watch?v=PB12HriU1do
https://www.youtube.com/watch?v=JZmsVJ592EI
https://www.youtube.com/watch?v=ngYKnx-vnuw


…sihirli kelimeler, siz 

farkında olmadan, sizin 

tutum davranışlarınızı 

yavaş yavaş değiştiriyor… 

 

Hasan ARSLAN 

 

…bazen yaşam 

sallanmalı, sarsılmalı, 

değişmeli ki taşlar yerini 

bulsun… 

…en güzel günler daha 

yaşanmadı… 

Hakan MENGÜÇ 

 

Kuş uçmaz, kervan 

geçmez bir yerdesin. 

Su olsan kimse içmez, 

Yol olsan kimse geçmez, 

Elin adamı ne anlar 

senden?       
          Yaşar Kemal – Yalnızlık/Şiir kulübü 

https://www.youtube.com/watch?v=HkLYlFAmuV0
https://www.youtube.com/watch?v=NscdRT1uzeA
https://www.youtube.com/watch?v=LFChw8hdRdM


…siz neye hazırsanız, oda 

size hazırdır… 

 

Mert AYDINER 

 

 

…sonuçta, editör iyi 

olduktan sonra, bir türlü 

kitabı ehlileştiriyorlar, 

yeter ki üstün körü bir 

hikâye sahip olsun… 

İnan KÖSE 

 

 

…bilgiye ulaşmanın 

yolunda, adımlar 

sorularla atılır… 

…bilgiye uzanan yol, 

hiçbir zaman düz ve 

düzgün olmamıştır… 

Sunay AKIN 

https://www.youtube.com/watch?v=jWeOc9XwBlQ
https://www.youtube.com/watch?v=VX2GR-I12AU
https://www.youtube.com/watch?v=IsMSAAY5Er8


 

 

2018 

Ocak 
 

 

 

 

 

 

 



…bir yıllık ömrü olan ürün 

üretmek demek, bir yıl 

sonrası için çöp üretmek 

demek aynı zamanda… 

Barış ÖZCAN 

 

 

…eğer hemen müdür 

olmak istiyorsanız, en kısa 

sürede çıraklık ve kalfalık 

döneminizi tamamlayın… 

Murat KENDUGAN  

 

 

…kitap okumak, dert 

sahibi yapar… 

 

Okur Dergisi 4.Sayı/Mehmet 

Lütfi Arslan/cantadakitap  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPFVcPmootQ
https://www.youtube.com/watch?v=dlygpklpnvw
https://www.youtube.com/watch?v=SWv2QY_xabU


…hayalimiz var. Fakat 

hayalim ile ilgili gereken 

emeği çekmekten imtina 

ediyoruz… 

 

M. Serdar KUZUOĞLU 

 

 

…Pardon? Bulgur pilavı 

yerli ve milli mi? Ona göre 

yiyeceğiz de... 

 

Ünsal ÜNLÜ 

 

 

 

…anlaşılabilir şekilde 

konuşan insanları, herkes 

dinlemek ister… 

 

Yasemin ERKENT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iApuDkqd2mg
https://www.youtube.com/watch?v=tyZ1T-nQQz4
https://www.youtube.com/watch?v=Q1LGAcXv0Bw


Yeniden su yürüdü dalıma 

yaprağıma, 

Bir bakışın can verdi 

kurumuş toprağıma, 

Çiçeğe durdu kalbim içtim 

parmaklarından, 

Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından, 

… 

Bulmak-Erdem Beyazıt/Furkan ÖZDEMİR 

 

 

Ayrılık ne biliyor musun? 

Ne araya yolların girmesi, 

ne kapanan kapılar, 

ne yıldız kayması gecede, 

ne ceplerde tren tarifesi, 

ne de turna katarı gökte. 

İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık! 

… 

Şükrü Erbaş - Senin Korkuların Benim İnceliğim/Şiir Kulübü 

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


…yaşamak için akla 

ihtiyacımızın olmadığını 

düşünüyorum… 

…felsefe, iyi yaşamayı 

mümkün kılar… 

…felsefe, kazanılmış bir 

yetenektir… 

…felsefe, sanattan beslenerek, varlık karşısında şaşma 

hakkını kullanır… 

Dücane Cündioğlu/Simurg Grubu  

 

 

 

…Sherlock Holmes; 

kendisine yararı 

olmayacak her türlü 

bilgiyi kafasından siler ve 

yararlı olacağına inandığı 

bilgileri, sistemli bir 

şekilde tutmak için hafıza 

sarayı tekniğinden yararlanır… 

Nisan KUMRU 

https://www.youtube.com/watch?v=TTNu0Q2hGRE
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Wg8HdkjyA


…unutmayın! Bütün 

kasalar dışarıdan 

açılmamak için yapılır, 

bense hep içindeydim… 

 

Houdini/Sunay AKIN 

 

 

…her zaman daha iyisini 

hak ediyorsunuz. Yeter ki 

buna inanın… 

Mert AYDINER 

 

 

 

 

…cümlelerin üzerinde 

uzun zaman harcanıp, 

onların işlendiğini 

hissediyorsunuz… 

Hasan ARSLAN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMEVvizCF4Q
https://www.youtube.com/watch?v=4emm8yg4xXA
https://www.youtube.com/watch?v=cwxUhEg4Ej8


Gidelim buradan... 

Göğsünü sıkan, içini 

daraltan o laneti geride 

bırakıp gidelim. Burada 

yağmur bile güzel 

yağmıyor artık. Yağmuru 

güzel yağan bir yerlere gidelim. 

Ali Lidar-Gidelim Buradan/Ahmet CULUM 

 

…karşımıza çıkan, 

etrafımızda olan herkesin 

bir nedeni vardır. Ya bizi 

bir yere götürürler, ya da 

bize bir şey öğretirler… 

…her gün yeni şeyler 

öğrenmeli insan ve öğrendikçe de paylaşmalı… 

Hakan MENGÜÇ 

…birlikte yaşamak değil, 

birbirlerini yaşamak üzere 

evlenirler… 

 

Doğan CÜCELOĞLU 

https://www.youtube.com/watch?v=qlIpyX-5Axw
https://www.youtube.com/watch?v=oVEwRm8Lfro
https://www.youtube.com/watch?v=VLHsgUimh0w


…her şeyin, hiçbir şey 

olduğunu anladığınız gün, 

İstanbul’dan 

vazgeçiyorsunuz… 

 

Basak KABLAN 

 

 

…dille değil, gönülden 

gönülle konuşabilmek… 

 

Sıtkı ASLANHAN 

 

 

 

…insanların bir konuda iyi 

olduklarını söyleyerek, 

kendi ricalarımızı kabul 

ettirebiliriz… 

Hüseyin GÜNGÖR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_blUXHJsM6k
https://www.youtube.com/watch?v=RoITiPhj-dU
https://www.youtube.com/watch?v=gzdVq9lUT7U


…teknoloji kimseyi 

beklemez. Durmaz, hep 

ilerler. Ayak uyduranlar 

kazanır, uyduramayanlar 

ise geride kalır. 

Kaybeder… 

Ali KOYUNCU 

 

…para kelimesinden daha 

önemli olan bir şey, sizin 

paraya yönelik inanç ve 

tutumunuzdur… 

…bir şey yapıyorsanız, altı 

dolu olmalıdır… 

Erdem TAŞKINSU 

 

…konfor alanın dışına 

çıktığın an, gelişim 

başlar… 

 

Hikmet Anıl ÖZTEKİN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aKLz59LLNBw
https://www.youtube.com/watch?v=RaGd0uxry84
https://www.youtube.com/watch?v=Gc9npPzpERk


…görüntü ve görsellik her 

zaman için bir kişinin bir 

şeyi anlaması için en 

önemli silahtır… 

Sinan ERGİN / livealive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

2017 

Aralık 

 
 



…herkesten öğrenilecek 

bir şey vardır… 

 

Barış Özcan 

 

 

 

…not defteri; görünmez 

düşünceleri görünür hale 

getiren sihirli bir araç 

gibidir… 

Hasan Arslan 

 

 

 

…lütfen, hayallerinizi, 

projelerinizi, insanlara 

duyurmaktan 

çekinmeyin… 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DK1DtmPjnWw
https://www.youtube.com/watch?v=NmuU0yD_LVU
https://www.youtube.com/watch?v=9xe3vb0Avos


…biz kendimiz ile baş 

başa kalmaya çok 

korkuyoruz, ödümüz 

kopuyor… 

Başak Kablan 

 

 

 

…kişi bilgi sahibi olunca, 

ne yazık ki değişmiş 

anlamına gelmiyor… 

 

Sinan Ergin / livealive 

 

 

 

…tek bir günaydınla 

duydu, gözlerimdeki sözü, 

gözlerin… 

 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=YHziySPPgI0
https://www.youtube.com/watch?v=didaf9dYGYE
https://www.youtube.com/watch?v=FTrvEhRY4-U


 

…eğer kendinize soru 

sormaktan korkar, 

cevaplar aramayı 

bırakırsanız, olduğunuz 

noktaya sıkışır kalırsınız… 

Murat Kendugan 

 

 

…belleksiz adam, kalpsiz 

adamdır… 

 

Ercan Kesal / Yazar Söyleşileri  

/ Hepsiburada 

 

 

 

…sosyal medyadan vatan 

kurtaran, ne cevherler 

var… 

 

Ali Koyuncu 

https://www.youtube.com/watch?v=YitiVWzLMjw
https://www.youtube.com/watch?v=vZnzlAd6-co
https://www.youtube.com/watch?v=UT7sQnqhfjQ


 

…yayılın çimlerin üzerine, 

acele edin, er ya da geç 

çimenler yayılacak 

üzerinize… 

 

Hakan Mengüç 

 

…gün içinde uçuşan 

düşüncelerinizi 

yakalamaya 

başladığınızda, şimdiye 

yaklaşmaya başlarsınız… 

Barış Gürkaş 

 

 

…takip etmeye değer 

içerikleri birbirimize 

önererek, bu kara perdeyi 

aralayabiliriz… 

Erdi Karadeniz 

https://www.youtube.com/watch?v=CSu_UDLTL6Y
https://www.youtube.com/watch?v=myQ5vdeQe7w
https://www.youtube.com/watch?v=0D6UVAEmJPQ


 

 

2017 

Kasım 

 

 
 

 



…zamanı biz bulduk, 

zamanın kölesi olduk… 

 

 

Başak Kablan 

 

 

…iş hayatına yönelik her 

şeyi, işletme okuyarak 

öğrenemezsiniz… 

Murat Kendugan 

 

 

 

 

…geri kazanmak veya 

unutmak, ikisi de aynı 

patikadan geçer… 

 

Dr. Sara 

 

 

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


…sizin alternatifleriniz 

olması, sizin özgür 

olduğunuz anlamına 

gelmiyor… 

Sinan Ergin livealive 

 

 

 

…efsaneler kendini yeniler 

ve yaşamaya devam 

eder… 

…Efsaneler asla ölmez… 

Barış Özcan 

 

 

…bu dünya insanın tatmin 

olma yeri değil, bilakis o 

tatminsizliği hissedip, asıl 

tatmin olacağı şeye talip 

olması için yaratılmıştır… 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_F2sxrPog8
https://www.youtube.com/watch?v=gqKfG0izuwI
https://www.youtube.com/watch?v=FaCIJfCQ8OI


…erkek beyni, dinlemeye 

müsait bir beyin değildir… 

Serkan Karaismailoğlu 

Ortapia 

 

 

 

…daha iyi limanlarda, 

daha fazla zaman 

geçirebilseydiniz…  

 

Hasan Arslan 

 

 

…konuyu tekrar etmeniz, 

öğrendiklerinizi kalıcı hale 

getirir… 

 

Barış Gürkaş 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h79aY3Wc6qw
https://www.youtube.com/watch?v=e-RVvMGRb5A
https://www.youtube.com/watch?v=tOkQ9Ze5OZQ


…yüzün yok, yüzsüz 

çırpınışların ondan… 

 

 

Kemal Hamamcıoğlu 

 

 

…eğer bir ürünün 

müşterisi yoksa hiçbir 

anlamı yoktur… 

Çiğdem Toraman-StarterHub 

/Webrazzi  

 

 

 

…özgüven sahada olur… 

 

 

Sıtkı Aslanhan 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJCWG8JEvdc
https://www.youtube.com/watch?v=EnMO0JieG5U
https://www.youtube.com/watch?v=O45a1sXNzc0


 

 

2017 

Ekim 

 

 
 

 



…en güzel yolculuklar, tek 

bir adımla başlar… 

 

Dr. Sara 

 

 

 

…dünya bu diyorlar bize, 

bizde bir adım atmayı 

düşünmüyoruz… 

Başak Kablan 

 

 

 

…konuşmak; duygu ve 

düşüncelerinizi karşıdaki 

insana ulaştırmanın en 

etkili yolu… 

Barış Gürkaş 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn3nzfkJTiM
https://www.youtube.com/watch?v=x0j6sqyfyyg
https://www.youtube.com/watch?v=PgW0TXgWqg0


…siz, sözle değil, 

davranışlarınızla, 

duruşlarınızla, 

olgunluklarınızla örnek 

olmaya çalışın… 

Hikmet Anıl Öztekin 

 

 

…insanları hiçbir zaman 

düşman olarak 

görmüyorum, dost olarak 

yanıma katmayı tercih 

ediyorum. Çünkü, 

düşmanlık duygusu insanı 

yıpratır… 
Canan Tan/ Yazar Söyleşileri/Hepsiburada 

 

 

…yanağın yanama 

değdiğinde, göğsümden 

kelebek sürüsü geçmişti… 
 

Kemal Hamamcıoğlu 

https://www.youtube.com/watch?v=MeXL-4vnuu4
https://www.youtube.com/watch?v=Hm_1mt0ro48
https://www.youtube.com/watch?v=xzkgkqB1cw4


…kimse aç karınla, diyet 

kararı almaz… 

 

 

Sinan Ergin livealive 

 

 

 

…antik insanlar,  

çevrelerinde boşluklar 

oluştuğunda,  bunları 

tanrıları ile kapatırlardı… 

Erdi Karadeniz 

 

 

…kader; sevdiğin için 

tesadüflerden bir köprü 

inşa etmektir… 

Serkan Karaismailoğlu 

Ortapia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ao8qOnqDCpc
https://www.youtube.com/watch?v=d-xI_P8v9U0
https://www.youtube.com/watch?v=EWd-nK5zHHU


…ne oluyorsa, içimize 

atmaktan oluyor… 

 

 

Erdem Taşkınsu 

 

 

…zaten bir insan herkese 

çok iyi gözüküyorsa, ona 

dikkat edin derim… 

Hakan Mengüç 

 

 

 

…sizi diğer insanlardan 

ayıran özelliğiniz her 

neyse, keşfedin! Fark 

edilebilir olun! İş 

hayatında hepimiz için 

yer var… 

Murat Kendugan  

https://www.youtube.com/watch?v=YdAs_R5wBLQ
https://www.youtube.com/watch?v=obO1GWnhWdI
https://www.youtube.com/watch?v=sA02d5q6V7E


…gerçek bir kahramanın 

gücü kaslarının değil, 

kalbinin kuvvetiyle 

ölçülür. Aradığım böyle 

bir kalp. Tek istediğim 

bunun gibi bir şey... 
Barış Özcan 

 

 

…bence zulmü yapan 

kadar, zulmü seyreden de 

suçludur… 

…ben artık büyümek 

istemiyorum, ben artık 

küçülmek istiyorum, ben 

artık kalabalıklaşmak istemiyorum, ben azalmak 

istiyorum, ben basitleşmek istiyorum… 

Başak Kablan 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RHOg3FA9UwU
https://www.youtube.com/watch?v=mwzVHYuDn2A


SON/SÖZ 
 

Lütfen, 

Beğendiğiniz kanallara, 

Abone Olun, 

Hem okur, hem de izleyen, 

Olun…   

 

Hatasız olamaz, 

Hatalarım için özür dilerim… 

 

Görüş ve önerilerinizi bana iletiniz… 

 

birizleyici@mynet.com 

https://www.instagram.com/1izleyici/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:birizleyici@mynet.com
https://www.instagram.com/1izleyici/


ABONELİKLER… 
 

 
 

1 Ses 1 Kitap 
Size bir şeyler okumaya geldik. Tüm amacımız 
bir kaç satır kitap okumak. Gelin beraber 
okuyalım, beraber dinleyelim,  
 
 

Abdulkerim Kutlu 
Hayatını hiç bir çıkar olmadan sokak canlarına 

adamış bir can dostu ideali kedi köpek köy 

evleri onlarında yaşamaya hakkı 

 

Ahmet Culum 
Edebiyat, Şiir, Güncel Hayat ve kendi değer 
bulduklarımı anlattığım kanalıma hoşgeldiniz... 
  
 

 

Ali Koyuncu 

Ben Ali Koyuncu, gündemdeki ilginç haberleri, 

olayları ve konuları mizahla harmanlayarak 

yorumladığım videolar yayınlıyorum.  

 

 

ARGONOMİ 
Pelin Öztürk konuşulması gereken her konuyu 
k… 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCdxk9BC5Xw052AiY3wb7eLA
https://www.youtube.com/channel/UCdxk9BC5Xw052AiY3wb7eLA
https://www.youtube.com/channel/UCdxk9BC5Xw052AiY3wb7eLA
https://www.youtube.com/channel/UCdxk9BC5Xw052AiY3wb7eLA
https://www.youtube.com/channel/UCdxk9BC5Xw052AiY3wb7eLA
https://www.youtube.com/channel/UCdxk9BC5Xw052AiY3wb7eLA
https://www.youtube.com/channel/UCCFuWJApUf9GzwFWmrrdNGQ
https://www.youtube.com/channel/UCCFuWJApUf9GzwFWmrrdNGQ
https://www.youtube.com/channel/UCCFuWJApUf9GzwFWmrrdNGQ
https://www.youtube.com/channel/UCCFuWJApUf9GzwFWmrrdNGQ
https://www.youtube.com/channel/UCCFuWJApUf9GzwFWmrrdNGQ
https://www.youtube.com/channel/UCCFuWJApUf9GzwFWmrrdNGQ
https://www.youtube.com/channel/UCg08_fsA2JFMjYVOjKyVRag
https://www.youtube.com/channel/UCg08_fsA2JFMjYVOjKyVRag
https://www.youtube.com/channel/UCg08_fsA2JFMjYVOjKyVRag
https://www.youtube.com/channel/UCg08_fsA2JFMjYVOjKyVRag
https://www.youtube.com/channel/UCg08_fsA2JFMjYVOjKyVRag
https://www.youtube.com/channel/UCg08_fsA2JFMjYVOjKyVRag
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UC3SLMR850EgIZSt8f9mkL_A
https://www.youtube.com/channel/UC3SLMR850EgIZSt8f9mkL_A
https://www.youtube.com/channel/UC3SLMR850EgIZSt8f9mkL_A
https://www.youtube.com/channel/UC3SLMR850EgIZSt8f9mkL_A
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCtTHvHWkbCO2H9Ua8HA8ekA
https://www.youtube.com/channel/UCdxk9BC5Xw052AiY3wb7eLA
https://www.youtube.com/channel/UCg08_fsA2JFMjYVOjKyVRag
https://www.youtube.com/channel/UCCFuWJApUf9GzwFWmrrdNGQ
https://www.youtube.com/channel/UC3SLMR850EgIZSt8f9mkL_A


Barış Özcan 
I tellstoriesabout art, designandtechnology. 

Sanat, tasarım ve teknoloji konularına "hikaye 

anlatıcılığı" (storytelling) perspektifinden bakış. 

 

 

Basak Kablan 
 

 

 

 

 

 

Basfi ile Deneysel Bilim 

Basfi ile deneyler yaparak hep birlikte 

öğreniyoruz.  

 

 

 

Beyhan Budak 

Klinik Psikolog Beyhan Budak videolarıyla 

karşınızda.  

 

 

 

Beyin Bedava 
Merhaba arkadaslar! Kanalimahos geldiniz. 

Burada kisiselgelisim, girisimcilik, psikoloji ve 

daha bir cokfarkli konu 

uzerineyazilmisonemlikitaplarinozetleriniyapiyorum.  

https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCuZ6G466XodI8wchTHLQaxg
https://www.youtube.com/channel/UCuZ6G466XodI8wchTHLQaxg
https://www.youtube.com/channel/UCnAlXnZRNikus5wf4BPu4_A
https://www.youtube.com/channel/UCnAlXnZRNikus5wf4BPu4_A
https://www.youtube.com/channel/UCnAlXnZRNikus5wf4BPu4_A
https://www.youtube.com/channel/UCnAlXnZRNikus5wf4BPu4_A
https://www.youtube.com/channel/UCEpzQk829RfkBIUmwg54g9A
https://www.youtube.com/channel/UCEpzQk829RfkBIUmwg54g9A
https://www.youtube.com/channel/UCEpzQk829RfkBIUmwg54g9A
https://www.youtube.com/channel/UCm0T6nrZm34u5nUjgHC0hBg
https://www.youtube.com/channel/UCm0T6nrZm34u5nUjgHC0hBg
https://www.youtube.com/channel/UCm0T6nrZm34u5nUjgHC0hBg
https://www.youtube.com/channel/UCm0T6nrZm34u5nUjgHC0hBg
https://www.youtube.com/channel/UCm0T6nrZm34u5nUjgHC0hBg
https://www.youtube.com/channel/UCm0T6nrZm34u5nUjgHC0hBg
https://www.youtube.com/channel/UCv6jcPwFujuTIwFQ11jt1Yw
https://www.youtube.com/channel/UCuZ6G466XodI8wchTHLQaxg
https://www.youtube.com/channel/UCnAlXnZRNikus5wf4BPu4_A
https://www.youtube.com/channel/UCEpzQk829RfkBIUmwg54g9A
https://www.youtube.com/channel/UCm0T6nrZm34u5nUjgHC0hBg


 

BinYaprak 

BİZ KİMİZ Çalışan ve üretmek isteyen kadının 

tecrübelerini paylaştığı ve birbirine fırsat 

yarattığı dijital kız kardeşlik çemberi.  

 

 

Bulent Gardiyanoglu 
Herkes yeni bir başlangıç yapmayı hakeder. 2012 

yılında ilk kitabı ‘Evrenin İlahi Dili-Uyanış’, 

2013 yılında ‘2 Tam Bir Tek’ ve Haziran 2014 te 

çıkardığı ‘KADIN Olmayı Hatırlamak’ 2016 

Yılında 'Muciz 

 

 

Buneis.com 
"Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev" buneis.com, 

bu denklemi kurmayı daha kolay bir hale 

getirmeyi hedefleyen, kariyer planlama ve 

meslek seçimi yaparken gençlere destek olmayı 

amaçlayan… 

 

cantadakitap 
Spiker, Seslendirme Sanatçısı NİSAN KUMRU 

ROMANLAR VE HİKÂYELERDEN 

TADIMLIK / TANITIMLIK OKUMALAR 

(SESLİ KİTAP) 

 

 

Cep Hikayeleri 
Cep Hikayeleri, çevremizde farkına varmadan 

geçip gittiğimiz insan hikayelerinin peşine düşer 

Bir esnaf, bir sanatçı, bir genç veya bir yaşlı;  

 

https://www.youtube.com/channel/UCB71z2RY9z408SLCf5b3Mrw
https://www.youtube.com/channel/UCB71z2RY9z408SLCf5b3Mrw
https://www.youtube.com/channel/UCB71z2RY9z408SLCf5b3Mrw
https://www.youtube.com/channel/UCB71z2RY9z408SLCf5b3Mrw
https://www.youtube.com/channel/UCB71z2RY9z408SLCf5b3Mrw
https://www.youtube.com/channel/UCB71z2RY9z408SLCf5b3Mrw
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCssRQaxLJy-iCHJ9E5JFr4g
https://www.youtube.com/channel/UCssRQaxLJy-iCHJ9E5JFr4g
https://www.youtube.com/channel/UCssRQaxLJy-iCHJ9E5JFr4g
https://www.youtube.com/channel/UCssRQaxLJy-iCHJ9E5JFr4g
https://www.youtube.com/channel/UCssRQaxLJy-iCHJ9E5JFr4g
https://www.youtube.com/channel/UCssRQaxLJy-iCHJ9E5JFr4g
https://www.youtube.com/channel/UCaMkVc_bfovLxz40vrmEtWQ
https://www.youtube.com/channel/UCaMkVc_bfovLxz40vrmEtWQ
https://www.youtube.com/channel/UCaMkVc_bfovLxz40vrmEtWQ
https://www.youtube.com/channel/UCaMkVc_bfovLxz40vrmEtWQ
https://www.youtube.com/channel/UCaMkVc_bfovLxz40vrmEtWQ
https://www.youtube.com/channel/UCaMkVc_bfovLxz40vrmEtWQ
https://www.youtube.com/channel/UCB71z2RY9z408SLCf5b3Mrw
https://www.youtube.com/channel/UCc1Ae4bll29Nm6M58Feap3g
https://www.youtube.com/channel/UCPzPz99IZ32dbRf0cMhGxlQ
https://www.youtube.com/channel/UCssRQaxLJy-iCHJ9E5JFr4g
https://www.youtube.com/channel/UCaMkVc_bfovLxz40vrmEtWQ


 

Doğan Cüceloğlu 
Doğan Cüceloğlu'nun resmi youtube kanalı. 

Sunduğu ,katıldığı televizyon programları ve 

diğer videolar. 

 

 

Doğukan Güven Nomak 
Herkese Merhaba, Adım Doğukan Güven 

Nomak. İstanbul'da Arayüz Geliştiricisi olarak 

çalışmaktayım. YouTube üzerinde Geliştirici ve 

Tasarımcı arkadaşlarla birlikte çeşitli seriler 

altında video içerik 

 

Dr. Sara 
Hoşgeldiniz arkadaşlar. Bu kanalda sizlerle 

ilişkilerde kadın erkek arasındaki sorunları hızlı 

bir yöntemle nasıl çözersiniz, karakter analizi , 

hipnoz, yaşam koçluğu üzerine videolar 

paylaşacağım. 

 

Eda Köksal 
Bikedibikitap 

 

 

 

 

Enes ŞENSOY - CanavarKesifte 
Bu kanalda tur bisikletçiliği başta olmak üzere, 

bisiklet mekaniği, motosiklet, deniz kayağı, 

trekking, kamp, outdoor ekipmanları v.s. pek çok 

farklı konuda içerik bulabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/channel/UCb1PVUbLFLAszmQbwzczZ5w
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Erdem Taşkınsu 
Merhaba, Bu kanalda kişisel gelişiminize destek 

olacak bir çok video bulacaksınız. Bu anlamda, 

olumlu düşünmekten, stresi yönetmeye, 

verimliliğinizi arttırmaya yönelik pratik ve 

uygulanabilir kişisel 

 

Erhan Kahraman 
Benim adım Erhan. Başta freelance, homeoffice 

çalışmak, üretkenlik ve storytelling hakkında 

videolar hazırlıyorum.  

 

 

Erkek Kafası 
Hey! Sizin de kafanıza göre bir kanalınız var 

artık. :) Ütü yapmayı sevmiyor, mendil 

katlamayı bilmiyor ve “Şöyle üzerime iki parça 

çekeyim, jilet gibi olayım.” diyorsanız yalnız 

olmadığınızı bilin. 

 

 

Furkan Özdemir 
İletişim: furkanozdemir13@gmail.com 

 

 

 

 

  

Girişim Röportaj 
-Startup -Girişimcilik -Girişimci -Röportaj 

Girişim röportaj ekibi olarak Türkiye'nin önde 

gelen girişimcileri le röportajlar yaparak,  
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Gri Koç 
Herkese selamlar. Ben Gri Koç. Yani : 

Profesyonel Koç Gökhan Müftüoğlu. Sınav 

yılındaysan ve taktiklere, motivasyona ihtiyacın 

varsa, doğru yerdesin. 

 

Hakan Mengüç 
Mutlu bir yaşam, sufizm, daha sakin bir insan 

olmak, mutlu bir ilişki sürdürmek için kanalımda 

tavsiyeler paylaşıyorum. Umarım faydası olur. 

 

  

Hepsiburada 
Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitesi 

Hepsiburada.com'unYouTube Kanalı. 

 

 

 

Hikayesi Ne? 
Dünyada olan biten ya da henüz bitmemiş olan 

tüm ilginç hikayelerle bu kanaldayız. Çok 

seveceksiniz. 

 

 

Hikmet Anıl Öztekin 
Günümüzde unutulmuş edepleri unutmamaya 

çalışan, ne için varsa onun için yaşayan bir kul. 

Hikmet Anıl Öztekin'in diğer hesapları: 

Facebook: 

https://www.facebook.com/HikmetAnilOztekin  
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Hüseyin Güngör 
Merhaba Hüseyin Güngör ben, Hipnoz ve kişisel 

gelişim ile ilgili burada videolar paylaşıyorum. 

 

 

 

İnan Köse 
Bilgi, eğlence, sanat ve eleştiriyi bir arada 

barındıran, barındıracak olan kanal. 

https://www.instagram.com/inankosev/ 

https://www.facebook.com/inankosev/ İnan 

Köse 

 

 

 

İstanbul Film Akademi 
İstanbul Film Akademi 2010 yılından beri 

sinema üzerine bireysel ve kurumsal eğitimler 

düzenliyor. Amerika'da 56 sanat okulu bulunan 

The Art Institutes tarafından Türkiye'nin en iyi 

sinema okulu seçildi… 

 

 

Levent Sapci 
Merhaba, ben Levent Şapçı. Yaklaşık 10 senedir 

San Francisco, Kaliforniya’da yaşıyorum ve 

Silikon Vadisi’nde teknoloji şirketlerinde 

çalışıyorum.  
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livealive 
Live C&A Resmi YouTube Kanalıdır. 

 

 

 

 

 
Kitap Dünyam 
Okumuş olduğu ve okumayı düşündüğü kitaplar 
ve dergiler üzerine konuşmalar, falanlar filanlar. 
Kitap anlatırken bir anda dizi veya film 
önermeler, hoş sohbetler... :)  

 

 

Konuşulacak Şeyler 
Merhabalar, Konuşulacak Şeyler kanalımıza hoş 
geldiniz. Kanalımızda, bildiğiniz konuları 
bilmediğiniz şekilde, bildiğiniz kişilerin 
bilmediğiniz yönleriyle karşınızda olup, bilim, 

ilahiyat ve felsefe 
 

 

 

Meraklı Kanal 
Merak edenler, sorgulayanlar ve öğrenmek 

isteyenler için; günümüzde ve geçmişte gizemi 

açıklanamamış olaylardan, bilimdeki son 

gelişmelere, akıllara durgunluk veren hayvanlar 

aleminden, uzay ve dünya… 
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M. Serdar Kuzuloğlu 
1995 yılından bu yana gazete, dergi, radyo, 
televizyon ve internet mecralarında teknoloji ve 
trendleri takip ediyor ve meraklılarına 
aktarıyorum.  

 

 
Mehmet Talha Onuk 
1997'de İskele ve ardından Kalbe Nefes radyo 
programları ile başlayan şiir yorumlarına 
YouTube kanalımda yeni yorumlarla devam 
ediyorum.  
 
Mert AYDINER 
Keşif yolculuğumuzda öğretmek için değil, 
öğrenmek için ve etkilemek için değil, 
etkilenmek için çaba göstermek bizleri birer 
“insan mıknatısına” dönüştürecek.  

 

Muhtasar Muhabbet 
Yaşadıklarım, Okuduklarım, Eğlendiklerim, 

Güldüklerim 

 

 

 

 

Murat Kendugan 

Hanımlar Beyler merhabalar, ben Murat 

Kendugan ve bugün... diye başlayan 

videolarımda sizlerle keşke ben işletme 
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okuyorken bunu bilseydim dediğim bilgileri paylaşıyorum. 5-6 

yıl önce başlayan… 

 

Muhammet Yolcu 
Hayata Dâir Sesli Şiir yorumları, ibret verici 
hikayeler, makaleler... Bizler Bu Dünyada 
Fâniyiz, Belki Youtube Benden Daha Çok 
Yaşayacak... Amacım Youtube'de Hoş Bir Sâda 

Bırakabilmek... Rabbim İyilikle 
 

Neyzen Hakan Mengüç 

Neyzen Hakan Mengüç'ün sadece ney 

videolarını, ney konserlerinden, ney 

dinletilerinden görüntülerini paylaştığı kanal.  

 

 

Nisan Kumru 

Spiker / Seslendirme Sanatçısı Nisan Kumru 

KİTAPLAR, ŞİİRLER. DİKSİYON 

DERSLERİ, SESLİ KİTAPLAR... 

 

 

ortapia 

Ortapia'ya hoş geldin :) Sinirbilim alanında 

çalışan bir akademisyenin ve çevresindeki güzel 

nöronlu insanların çabalarıyla oluşmaya çalışan 

bir dünya bizimkisi.  

 

PANDORA - FELSEFE 

"Pandora-Felsefe" felsefe, bilim, sanat ve 

politika içerikli seminer, söyleşi, röportaj, ders 

gibi bilgilendirici video ve ses kayıtlarını elden 

geçirerek onaran… 
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PERPA TV 
PERPA TV "Ticaretin Kanalı" 

 

 

 

 

Psikiyatrist Uğur Zeren 
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’ni (ÇAPA) 2004 yılında tıp eğitimini 

başarıyla tamamladı.  

 

 

Psikolog Barış Gürkaş 
Klinik Psikolog Barış Gürkaş psikoloji hakkında 

merak edilen konuları herkesin anlayabileceği 

bir dille cevaplamaya çalışıyor.  

 

 

Psikolog Hasan Arslan 
Alternatifler yaratabilmek verimli bir hayatın 

altyapısını oluşturur. Bu kanalda yeni 

alternatifler yaratmak, hayatınızı ve sağlığınızı 

geliştirmenizi sağlayacak zihinsel araçları 

paylaşıyorum.  

 

Psikolog Merve Okhiz 

Uzman Psikolog MERVE OKHIZ ►Online 

Psikolojik Danışmanlık için : 

www.gezenpsikolog.com İngiltere'den herkese 

merhaba!  
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Refika'nın Mutfağı 
Haftanın 5 günü 5 yeni videoyla 

YouTube’dayız! Bizim mutfağın bereketinin, 

neşesinin kaynağı sürekli araştırıp öğrenmek 

ve bunları paylaşmaktır. Daha çok paylaşalım 

daha çok öğrenelim ve öğretelim… 

 

 

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

Sponsorluk ve iş görüşmeleri için 

ruhicenet@creator.st Yaratıcılık, bildiğiniz iki 

şeyi bilmediğiniz bir şekilde birbirine 

bağlamaktır … 

 

 

Samimi Sohbetler 
Bu kanalda içerik oluşturan kişinin adı 

Rıdvan'dır.İstanbul tıp fakültesi 3.sınıf 

öğrencisi olan bu değişik  

 

 

 

Sesli Kitap Dükkanı - RADYO 

TİYATROSU 
Radyo Tiyatrosu , Arkası Yarın , Sesli 

Makaleler ve Sesli Kitaplar hakkında hemen 

her şeye kanalımızdan ulaşabilirsiniz. 

Kesinlikle her hafta bir radyo tiyatrosu 

kanalımızdan yayınlanmaktadır.  
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ShiftDelete.Net 
ShiftDelete.Net, aylık 10 milyonu aşan tekil 

ziyaretçi sayısı ve yaklaşık 30 milyona yakın 

sayfa gösterim değerleriyle Türkiye'nin en 

büyük teknoloji sitesidir.  

 

Simurg Grubu 
 

 

 

 

 

Soner Canko 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel 
Müdürü Soner Canko'nun resmi Youtube kanalı. 
 

 

 

 

Sıla Özkan 
 

 

 

 

 

Sıtkı Aslanhan 
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Talha Uğurluel 
Manisa Demirci'li olan Talha Uğurluel, 1997 

yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 

Tarih bölümünden mezun oldu. 8 yıl Özel 

Radyolarda tarih programları yaptı.  

 

Taylan Köken 
AYVALIK GÖRSEL ARŞİVİ 

 

 

 

 

 

 

 

TEDxTalks 
 

 

 

Video Eğitim 
Eşit ve Ücretsiz Eğitim amacı ile yabancı dil, 

kişisel gelişim, tasarım ve verimlilik yazılımları 

eğitimleri dahil 2300 videoya sahip paylaşım 

kanalıdır.  

 

Vizgo.net 
Ahmet Şefik İzgören 
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Webrazzi 
Türkiye'nin en etkili internet ve teknoloji blog'u 

olan Webrazzi'nin resmi YouTube sayfasında, 

Webrazzi TV'de yayınlanan tüm programları 

bulabilirsiniz. Webrazzi'nin düzenlediği;  

 

Yasemin Erkent 
İlgi duyduğum konuları araştırıp, eğlenceli bir 

dille sizlerle paylaşıyorum. Bu konular arasında; 

sosyoloji, psikoloji, ilişkiler, sinema, sanat, 

kediler ve sağlık gibi başlıklar yer alıyor.  

 

ZihinX 
Bu kanal, kendini geliştirmek isteyenler içindir. 

Kanalda, kişisel gelişim, hayat ve psikoloji ile 

ilgili çok önemli sayılan kitapların resimli kısa 

özetleri, motivasyon videoları, aydınlatıcı 

konular 

 

 

Çay Kahve İnsan 
Hayata değer katan YouTube kanalı. 

 

 

 

 

 

Çağlar Avcıl 
Oyunlar, Teknoloji ve Medya ile ilgili ilginç 

konsept videolar, skeçler ve listeler 

yapıyorum..Let's Play yok! Uuupuzun sıkıcı 

videolar yok! Küfür, bağırış yok! Enseye şaplak, 

abur cubur yemek yok! 
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Çağrı Terzioğlu 
Bisiklet ve Hayat hakkında videolar Merak 

ettiğiniz konularda sorularınıza cevaplar Yeni 

ürün ve teknolojiler hakkında bilgiler … 

 

Özcan Show 
Youtube Türkiye'nin tek animasyon çizgi film 

serisi Özcan Show! Gündem, magazin, bilim, 

televizyon, spor ve birçok konuda hikayeler, 

yepyeni konular ve birbirinden ünlü konuklar 

bu kanalda.  

 

 

Şifa Bul 
Sağlık İpuçları, Şifalı Reçeteler ve Doğal 

Tedaviler yöntemlerinin anlatıldığı Sağlıklı 

Yaşam Kanalı... 

 

 

Ünsal Ünlü 
Tüm yazı, video ve Podcast'ler için 

unsalunlu.com.tr Yayınlara destek olmak için: 

https://www.patreon.com/unsalunlu 

 

 

 

 

Tüm abone olduğum kanalların emeklerine sağlık. 

Teşekkürler… 
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Devamı güncellenecek… 

Bekliyorum… 

Bekleyin… 


