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BAŞKAN’ DAN
Küreselleşen dünyada; bilgiye ulaşabilen, bilgiler arasında uygun seçim yapabilen, seçtiği
bilgiyi uygulayabilen ve bilgi üretebilen devletler hızla gelişmektedir.
Toplum sadece ülkesi ile değil, dünyayla entegre olmalıdır. Bilgiyi üretemeyen ve bilgiye
erişemeyenler ise bunu yapabilenler karşısında güçsüz kalmaktadırlar. Bilgiye erişmenin,
bilgiyi uygulayabilmenin ve bilgi üretebilecek yeterliğe sahip olmanın yolu şüphesiz ki eğitim
ile mümkündür. Özellikle yaşam boyu eğitime önem vermenin önemi aşikârdır.
Sevgili Mezunlarımız,
Eğitim, okul duvarlarından ibaret değildir. İş hayatınızda çağımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak
amaçlarınızı ve hedeflerinizi belirlemelisiniz. Bunu başarabilmek için de yol haritanızı sürekli
güncellemelisiniz.
Mevcut sorunları, tek disiplinden değil çok disiplinli bir yaklaşımla eşgüdümleyerek çözmelisiniz.
Elbette bir alanda uzmanlaşmak çok önemlidir. Ancak multidisipliner bakış açısı kazanmak
mesleğinizi 360 derecelik bir bakışla icra etmenizi sağlayacaktır. Mesleğinizle ilgili dünyadaki
gelişmeleri takip etmelisiniz.
Köklerinizi ve tarihinizi unutmadan, kimliğinizi oluşturan millî ve manevi değerlerinize sahip
çıkmalı ve başarmak için durmadan, dinlenmeden çalışmalısınız. İstanbul Aydın Üniversitesi
Ailesi olarak sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Doç. Dr. Mustafa Aydın
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı
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REKTÖR’ DEN
Değerli Mezunlarımız,
Artık hayatın içerisinde farklı bir mücadele ile yaşantınızı
sürdürmektesiniz. Eminim ki; ilk mezun olduğunuz dönemden
daha farklı duygu ve düşünceler içerisindesiniz. Ama bizler ilk
mezun verdiğimiz 2005 yılındaki heyecanımızla İstanbul Aydın
Üniversitesindeki eğitim ve öğretimi sürdürmekteyiz. Hatta o
gün koyduğumuz hedefleri de geçerek farklı hedeflere doğru
doğru hızla yol almaktayız.
Geriye baktığımızda; 13 Nisan 2007 tarihi itibarıyla resmî olarak faaliyete geçen ve bugün 30
binden fazla üyesi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği İAÜMED 13. kuruluş
yılını kutlamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesinden mezun olarak bu ailenin bir parçası olmuş
öğrencilerimizi bir arada tutmak ve mezunlarımızın üniversiteleriyle olan ilişkilerini sürdürmek
amacıyla kurulmuş bulunan İAÜMED, mensup ve mezunlarını birçok alanda desteklemek için
birçok çalışma yapmaktadır. Bunun dışında mezunlarımıza İAÜMED aracılığı ile çeşitli üyelik
ayrıcalıklarından faydalanabilmeleri için birçok firma ve kurumlarla anlaşmalar imzalamaya da
devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı dergimizin bu yeni sayısında görebilirsiniz.
Dolayısıyla bu çalışmalarımızı sizlere toplu olarak sunabilmek ve sizinle daha geniş bir alanda
iletişim kurmak amacıyla yayın hayatına başlayan İAÜMED dergisinin şu an 2. sayısının
yayımlanmasının mutluluğu içerisindeyiz. Bu şekilde derneğimizin özverili çalışmalarını sizlere
daha rahat duyurma şansı elde ettik ve bir arşiv kültürü oluşturarak İAÜMED’in kuruluşundan
bugüne kadar yapılanları kayıt altına almaya başladık.
Bu çerçevede taze heyecanını üzerimizde hissettiğimiz bu ikinci sayımızın hayırlı olmasını diliyor
ve hem derneğimizin hem de dergimizin çalışmalarında büyük bir emeği olan İAÜMED Başkanı
Sayın Dr. Öğr. Üyesi Şule Darıcan hocamız başta olmak üzere bütün İAÜMED yöneticilerine ve
mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Şüphesiz ki sunmamız gereken en büyük teşekkür ise; derneğimizin ve dergimizin ortaya çıkış
sebebi olan İstanbul Aydın Üniversitesi gibi prestijli bir yükseköğretim kurumunu ülkemize
kazandıran, vizyoner ve üretken kimliğiyle eğitim alanında öncü adımlar atan İstanbul Aydın
Üniversitesi Mütevellî Heyet Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın’ adır.
Kendisinin uzun yıllar içinde bugünlere getirdiği üniversitemizdeki eğitim sürecini tamamlayarak
çalışma hayatına adım atan her bir mezunumuz bizim bir elçimizdir ve onlar İstanbul Aydın
Üniversitesinin isim bayrağını gururla taşıyacaklardır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü
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İAÜMED
BAŞKANI’ NDAN
Değerli Mezunlarımız,
14 yıldır İstanbul Aydın Üniversitesi çalışanı, aynı zamanda bir mezunu olarak geldiğim bu
görevde yeni ekibimizle, eski yönetimden devraldığımız mirası daha ileriye taşımanın heyecanı
içindeyiz. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden mezun olup, iş hayatına atılan ya da eğitimine devam eden mezunlarımıza karşı önemli sorumluluklarımızın olduğu bilincindeyiz.
“Aydınlık bir geleceğe” sloganıyla çıktığımız bu yolda, bilimin ışığıyla geleceği aydınlatmaya
istekli bireyler yetiştirmeye odaklanmış bir eğitim kurumunun mezunları olarak, sizlerle birlikte, yeni mezun olmuş arkadaşlarımızı da yanımıza alarak, ilerleyeceğiz. Ayrıca sizlerle birlikte
Üniversitemizin Mezunlar Derneğine birçok yeni hedef belirlemek istiyoruz. Siz mezunlarımızın etkinliklerimize, çalışmalarımıza katılarak, katkı vererek, bizlerle birlikte olması bizlere çok
önemli değer katacak ve varlığınız bizleri mutlu ederek, güçlendirecektir.
İAÜMED’i Üniversitemizin marka değerine uygun olarak konumlandıracağız. Başarılı mezunlarımızın hikâyelerini gururla takip edip, sizlerle paylaşacağız. Mesleğinde yükselen mezunlarımızı, mezun olacak öğrencilerimizle buluşturup onlara deneyimlerini aktarmasını sağlayacağız.
Mezunlarımız ve mensuplarımızdan oluşan camiamız içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın
geliştirilerek büyütülmesi konusunda çabalarımız sürecektir. Bu düşünceden yola çıkarak, gelişen teknoloji ile her geçen gün hızla artan iletişim ve bilgi paylaşımının sağlandığı imkânları
kullanarak, sizlere daha geniş iletişim ağları oluşturabilmenin çabası içindeyiz.
Bize katılın, hep birlikte İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunları camiasını büyütelim, güçlendirelim. Tüm mezunlarımıza saygı ve sevgilerimle.

Dr. Öğr. Üyesi Şule DARICAN

İAÜMED Yön. Kur. Bşk.
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GENEL BİLGİLER
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) 13 Nisan 2007
tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi mezun ve mensup bireylerini bir arada tutmak
ve mezunlarının üniversiteleri ile ilişkilerini devam ettirmeleri amacıyla kurulmuştur.
35.000’e civarında üyesi ve hizmetleri ile mezun ve mensuplarını bir arada tutarak,
İstanbul Aydın Üniversitesi camiasının mezun ve mensuplarına destek vermektedir.

İAÜMED;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ön lisans öğrencileri için İstanbul Aydın Üniversitesi ile birlikte ücretsiz DGS kursu,
Yüksek Lisans ve doktora eğitimi için İAÜ ile birlikte ücretsiz ALES kursu,
İstanbul Aydın Üniversitesi sosyal tesislerinden faydalanma imkanı,
Türkiye’ de ve üniversitemiz çevresinde 400’e yakın işletmede (% 10 – % 50 )
indirim ve ayrıcalıklar,
Kişisel ve kariyer gelişimine yönelik ücretsiz eğitim ve seminerler,
Sektörün önde gelen isimleri ile kariyer söyleşileri,
İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi uzman ekibi ile birlikte yarı zamanlı ve
tam zamanlı iş ve staj imkanları,
Mezun ve öğrenci söyleşileri,
Öğrenci koçluğu ve mentörlük çalışmaları,
Sosyal ve kültürel faaliyetler,
Mezun buluşmaları,
İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs desteği.

MİSYON
Modern, çağdaş ve özgüveni yüksek nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak
amacı ile kaynaklarını en etkili ve verimli şekilde kullanarak, İstanbul Aydın Üniversitesi
mezunları ve öğrencilerine yönelik; üniversite mezunu ve öğrencileri arasında yardımlaşma
ve dayanışmayı sağlayan, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine
katkıda bulunan, üyelerine sosyal, kültürel ve ekonomik fayda sunan, ülkesine katma
değer yaratan, doğaya ve çevreye saygılı, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

VİZYON

İstanbul Aydın Üniversitesi mezun ve öğrencilerini tek bir çatı altında birleştirmeyi
başarmış, dünyada adından söz edilen saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olmak.

(2007

–

2009)
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MEYODER YÖNETİM KURULU
(2007 – 2009)

Başkan					 Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI
Başkan Yardımcısı 			
Muzaffer BACA
Genel Sekreter				 Özgül YAMAN
Muhasip 			 		 A. Tuba KARA
Üye 					 Rasim Serdar YOLSAL
Üye					 Zerrin KARSLI
Üye					 Tuba BAŞAK

(2009 – 2011)

Başkan					 Mehmet TİRYAKİ
Başkan Yardımcısı 			
Prof. Dr. Hasan SAYGIN
Genel Sekreter				 A. Tuba KARA
Muhasip 			
		
Rasim Serdar YOLSAL
Üye 					 Dr. Kenan SİVRİKAYA
Üye				
Nihal BOLKOL
Üye				
Prof. Dr. İsmail Hakkı AYDIN

(2011 – 2013)

Başkan					 Nihal BOLKOL
Başkan Yardımcısı 			
Prof. Dr. Kemalettin YİĞİTER
Genel Sekreter				 Nurperi SAYIN
Muhasip 					 Rasim Serdar YOLSAL
Üye 					 Özgül YAMAN
Üye				
Dr. Güven ÖZDEMİR
Üye					 Emrah TUNER

(2013 – 2015)

Başkan					 Babürhan CÖRÜT
Başkan Yardımcısı 			
Seçil ULUFER
Genel Sekreter				 İrem ARMAN
Muhasip 					 Rasim Serdar YOLSAL
Üye 					 Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU
Üye					 Sabri DİLAVER
Üye					 Oğuzhan DEMİRTÜRK
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MEYODER YÖNETİM KURULU
(2015 – 2016)

Başkan					 Evrim YAMAK
Başkan Yardımcısı 		
Serkan GÖK
Genel Sekreter				 Suna NAS
Muhasip 					 Rasim Serdar YOLSAL
Üye 					 Babürhan CÖRÜT
Üye					 Dr. Kenan SİVRİKAYA
Üye				
Ahmet Cüneyt AKGÜL

(2016 – 2017)

Başkan					 Serkan GÖK
Başkan Yardımcısı 		
Dr. Öğr. Üyesi Gonca YILDIRIM
Genel Sekreter				 Suna NAS
Muhasip 					 Rasim Serdar YOLSAL
Üye 					 Babürhan CÖRÜT
Üye					 Dr. Kenan SİVRİKAYA
Üye				
Ahmet Cüneyt AKGÜL

İAÜMED YÖNETİM KURULU
(2017 - 2019)

Başkan					 Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU
Başkan Yardımcısı 			
Selman ARSLANBAŞ
Genel Sekreter				 Süleyman Sözer KIRCA
Muhasip 					 Rasim Serdar YOLSAL
Üye 				
Dr. Mustafa ÖZAN
Üye					 Fatma Gülşah DİZAR
Üye					 Erhan TÜRKAN

(2019 - 2021)

Başkan					 Dr. Öğr. Üyesi Şule DARICAN
Başkan Yardımcısı 			
Öğr. Gör. Saliha Meltem KOÇ KAPLAN
Genel Sekreter				 Süleyman Sözer KIRCA
Muhasip 					 Rasim Serdar YOLSAL
Üye 				
Dr. Mustafa ÖZAN
Üye					 Fatma Gülşah DİZAR
Üye					 Uras KANMIŞ ÖZLEYEN
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İAÜMED ÜYELERİNE ÖZEL,
İAÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE
%25’E VARAN İNDİRİMLERLE!
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RÖPORTAJ

Genel Müdür Ertuğrul UzaK

TURİZME ADANMIŞ BİR ÖMÜR VE BİR GENEL MÜDÜRÜN KARİYERİ
Ertuğrul Uzak, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turizm ve
Otel İşletmeciliği programından mezun olduktan sonra, turizm sektöründe üst düzey
görevlerde bulunarak, dünya çapında başarılar elde etti. İzmir Aliağa Radisson Otel de
Genel Müdürlük görevine başarı ile devam ediyor.
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1977 Çankırı doğumluyum. Lise eğitimimi Çankırı Anadolu Lisesinde tamamladım. Lise
eğitimimin yaz tatillerinde, hizmet sektöründe yer alan çeşitli işletmelerde, alt seviyelerde
görev alarak, çalışma hayatına başladım. Restoran yöneticiliği ile devam eden kariyerime,
2008 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Turizm Otel
İşletmeciliği programını kazanmam ile iş ve eğitim hayatım bir arada devam etti. 2010
yılında İAÜ Turizm Otel İşletmeciliği bölümümden, DGS ile Anadolu üniversitesi Konaklama
ve Otel İşletmeciliği bölümümden de 2012 yılında başarı ile mezun oldum. 1997 yılında
Kuşadası’nda ön büro elemanı olarak başlayan, yiyecek içecek operasyon müdürlüğü, satış
pazarlama yöneticiliği ve genel müdürlüğe kadar uzanan kariyer yolculuğum ile sektördeki
24. yılımı tamamlamak üzereyim.
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde geçirdiğiniz üniversite hayatı size maddi ve manevi
anlamda hangi değerleri kazandırdı?
Üniversite hayatım boyunca çok değerli insanlar ve dostlar kazanarak, hiç bir zaman
bağlarımızı kopartmamak adına sözler verdik. Özellikle derslerimize giren akademisyenlerin
çalışan öğrencilere karşı toleranslı yaklaşımları ve destekleri, bizleri her zaman motive
eden ve etkileyen faktör olmuştur. Bölüm akademisyenlerimizin sektör tecrübeleri, güncel
teorik bilgiyi uygulamalarla aktarışları, iş hayatına daha çabuk entegre olan, donanımlı bir
birey olarak, mezun olmamıza etken olmuştur.
İstanbul Aydın Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde aldığınız eğitimi,
üniversite – sektör, iş birliği ve entegrasyonu bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
Sektör - üniversite işbirlikleri, güncel teorik bilginin uygulamaya geçmesi ve iş hayatına
adapte olması sürecinin daha hızlı olmasına etken oldu. İş dünyasına, vizyoner bakış açısı ile
bakmamızı sağlayacak içerikler sunarak, kariyer geliştirme sürecimizin temelini oluşturdu.
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Turizm ve Otelcilik sektöründe çalışma hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?
1997 yılında Kuşadası’nda ön büro elemanı olarak başlayan, yiyecek içecek operasyon
müdürlüğü, satış pazarlama yöneticiliği ve genel müdürlüğe kadar uzanan, çeyrek asırlık
kariyer yolculuğum ile sektördeki çalışmalarımı sürdürmekteyim. 2010 yılında İstanbul Aydın
Üniversitesi mezuniyetim sonrası radikal bir karar alarak, kariyerime şehir otelciliğinde devam
etmeye karar vermiştim. 2010 yılında Karadeniz bölgesi Sinop’ta başlayan, Ordu ve Trabzon
Hilton otelleri açılışları ile 2016 yılına kadar devam eden çalışma hayatım, 2021 yılına kadar
Beylikdüzü Garden Inn Hilton Genel Müdürü olarak 5 yıl süre ile devam etti. Uluslararası
alanda ekibimle birlikte üstün başarılar elde ederek, turizm sektöründe son derece önemli
ödüller kazandık. 2017 Yılında Hilton Garden Inn markası dünya genelinde Yılın Genel Müdürü
ödülüne layık görüldüm. 2018 yılında dünya genelinde saygınlık gören Conrad başarı ödülü
ile yılın genel müdürü ve onur ödülüne layık görüldüm. 2019 yılında Hilton Garden Inn
markaları içerisinde yine Yılın Genel Müdürü ödülünü ülkeme kazandırdım. 2021 yılında HNA
grup şirketlerinin, Türkiye’deki otel yatırımları projelerini geliştirme ve başarıya ulaştırmak
amacıyla İzmir Aliağa Radisson Otel Genel Müdürü olarak iş hayatıma devam ediyorum.
Üniversite hayatınız süresince, alanınızda ve kişisel gelişiminize destek olacak
aktiviteler de bulundunuz mu? Kurslara veya sertifika programlarına katıldınız mı?
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde geçirmiş olduğum öğrencilik yıllarım kariyerim ile eş
zamanlı devam ettiği için benim için kariyerimde çok ayrı bir yere sahiptir. İş hayatımdan
ve derslerimden vakit buldukça kişisel gelişim seminerleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ve
sektör üniversite buluşması etkinliklerine iş dünyasının ihtiyaçlarını analiz ederek yer almak
için her zaman ek çaba sarf ettim.
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Öğrencilik yıllarınızda İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi ile temasınız oldu
mu? Kariyer Merkezi sizlere ne gibi avantajlar sağladı?
İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi’ni şu anda baktığımızda çok başarılı işler
yaptığını, global düzeyde başarılı markalar ile çözüm ortaklığı çalışmaları olduğunu
görüyorum. Mezuniyetim üzerinden belli bir süre geçse de, halen beni aramakta ve iş
ihtiyacımın olup olmadığı hakkında sorular sormaktalar. Üniversitede geçirmiş olduğum
öğrencilik yıllarım kariyerim ile eş zamanlı olarak devam ettiği için kariyer merkezi ile çok
fazla irtibat sağlayamadım. Fakat e-posta adresime sürekli olarak iş ilanları ve etkinlikler ile
ilgili içerikler gelmeye devam ediyor.
Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilere hangi
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Üniversite hayatım süresince çalışma hayatımın yanında, sosyal, kültürel faaliyetler ve kişisel
gelişime yönelik etkinliklerde her zaman yer almaya çalıştım. Şu anda üniversitede eğitim
hayatına devam eden özellikle turizm ve otel bölümü öğrencilerinin
içinde bulundukları süreci çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini
belirtmek isterim. Çünkü turizm ve otelcilik sektöründe iyi bir
kariyer için teorik bilginizin yanında, başarılı bir iletişim gücüne
sahip olmalısınız. Başarılı bir mezun olabilirsiniz ve yabancı diliniz
iyi seviyede olabilir ama her şeyden önce iyi bir birey, güçlü
ve başarılı bir iletişime sahip olmalısınız. Yönetici olduktan
sonra iş hayatınızda iş yükünüzün azalacağını düşünebilirsiniz,
fakat bu öyle değil. Yatırımcı yönetimi ve marka yönetimi gibi
iki önemli konu karşınıza çıkıyor. Yatırımcının dilinden anlamak,
beklentilerine yön vermek, markanın standartlarını uygulamak, üst
düzey yönetici olduklarında karşılarına çıkacak, bunlarda
beşeri ilişkilerinizdeki başarılarından geçmektedir.
Bu nedenle üniversite hayatında yaşamış oldukları,
olumlu ve olumsuz tüm etkenler onlar için bir
tecrübe olduğunu bilmeleri gerekir.
Üniversite yaşantınıza dönüp baktığınızda,
şöyle bir şey olsa daha iyi olurdu ya da
yapsaydım dediğiniz keşkeleriniz var mı?
Hayata çok erken atıldığım için, doyasıya bir
kampüs hayatı yaşayamadım. Bir yandan
çalışmak bir yandan da üniversitemi
başarıyla
bitirmek
zorundaydım.
Bunun ayrı bir güzelliği var ama diğer
arkadaşlarım gibi doyasıya bir kampüs
hayatı yaşamak hep istedim.
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Girişimci Burak Alabuğa

HAREKETE GEÇİLMEYEN FARKINDALIK, HASTALIKTIR.
Burak Alabuğa, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
programından mezun olduktan sonra tekstil sektöründe, “Rollie” markasını kuruyor. Yirmiden
fazla ülkeye ihracat ile iç ve dış piyasada talepleri karşılayarak faaliyetlerine devam ediyor.

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1992 İstanbul doğumluyum. Lise eğitimimi 2012 yılında Güngören İzzet Ünver Lisesinde
tamamladım. 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret programından mezun oldum. İş ve eğitim hayatım birlikte devam ediyordu.
2012 yılında tekstil sektöründe satış personeli olarak başlayan çalışma hayatım, 2020
yılına kadar sırasıyla şef ve yönetici olarak devam etti. 6 Ocak 2020 tarihinde girişimim
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olan Rollie markasını yaratarak,
İstanbul Merter’de iş ortağım ile
tekstil sektöründe kurucu olarak ilk
adımımı attım.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde
geçirdiğiniz üniversite hayatı size
maddi ve manevi anlamda hangi
değerleri kazandırdı?
Öncelikle hayat arkadaşım, eşim
Damla, İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2015
yılı mezunudur. Üniversite yıllarım
süresince çok güzel dostluklar ve
arkadaşlıklar kazandım. Hocalarımızın
bizlere karşı toleransları ve destekleri
benim için her zaman itici bir güç
olmuştur. Bölüm akademisyenlerimizin
dış ticaret alanındaki tecrübeleri ve
bilgiyi aktarışlarındaki mükemmeliyet,
bizleri donanımlı bir birey olarak mezun
olmamıza etken olmuştur. Üniversite
yıllarımda İstanbul Aydın Üniversitesi
Mezunlar
Derneği
(İAÜMED)
projelerinde de gönüllü olarak yer
aldım. Burada ki eğitim ve çalışmalarım
da bana tecrübe kazandırdı.
İstanbul Aydın Üniversitesi
Dış Ticaret bölümünde aldığınız
eğitimi, üniversite – sektör iş
birliği ve entegrasyonu bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
İstanbul Aydın Üniversitesi, mezuniyet öncesi öğrencilere uygulamış olduğu Yerinde
Uygulama dersleri ile öğrencisinin iş hayatına entegrasyonu konusunda destek sağlayan
nadir üniversitelerden bir tanesidir. Sektörün öncü isimlerinin üniversitemizde konferansları,
kariyer merkezinin staj ve iş bulma konusundaki destekleri ve hocalarımızın fikirleri ile
bizleri yönlendirmesi, bizler için mükemmel bir tecrübe idi.
Çalışma hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?
2012 yılında tekstil sektöründe satış personeli olarak başlayan çalışma hayatım, 2020
yılına kadar sırasıyla şef ve yönetici olarak devam etti. 6 Ocak 2020 tarihinde girişimim olan

22

Mezunlar Derneği

Rollie markasını yaratarak, İstanbul Merter’de iş ortağım ile birlikte tekstil sektörüne kurucu
olarak ilk adımımı attım. Şu anda 20’den fazla ülkeye ihracat yapan, iç ve dış piyasada
talebi karşılayan kuruluş olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Üniversite hayatınız süresince, alanınızda ve kişisel gelişiminize destek olacak
aktiviteler de bulundunuz mu? Kurslara veya sertifika programlarına katıldınız mı?
Üniversite yıllarımda Dış Ticaret kulübünde yer alarak, konferans ve etkinlik
organizasyonlarında yer aldım. Bölümümüzün sektörün öncü isimleri ile düzenlemiş
olduğu söyleşilere her zaman katıldım. İAÜMED ve kariyer merkezinin kişisel ve kariyer
gelişimine yönelik eğitim, seminer ve konferanslarında da her zaman bulundum. Almış
olduğum katılım belgeleri ve sertifikaları kişisel dosyamda saklamaya devam ediyorum.
Aldığım eğitim ve seminerler, bilgi birikimimin ve tecrübelerimin kaynağı olmuştur.
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Öğrencilik yıllarınızda İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi ile temasınız oldu
mu? Kariyer merkezin sizlere ne gibi avantajlar sağladı?
Kariyer merkezi ile yerinde uygulama ve yaz stajları dönemimde temaslarda bulundum.
Mezuniyetim üzerinden yıllar geçsede, beni aramakta ve iş ihtiyacımın olup olmadığını
sormaktalar. Bizlerin iş hayatına hızlı bir şekilde adapte olmasında büyük etken oldular. İş
hayatının içinde yer alarak, bilginin uygulamaya geçmesi sürecini çok daha iyi bir şekilde
kavramamıza destek oldular.
Firmanızda çalışmalarınız dışında, sosyal hayatınızda neler yapıyorsunuz?
Eşim Damla ile evliliğimizin birinci yılını yeni tamamladık. Onunla birlikte ileriye
dönük planlarımızı ve fikirlerimizin gerçekleşmesi için neler yapmamız gerektiğini,
birbirimizle paylaşıyoruz. İki günde bir mutlaka spor yaparak, formda ve zinde kalmaya
özen gösteriyorum. İş hayatımda da yurt içi ve yurtdışında yeni trendleri takip ederek
projelerimize yön veriyoruz.
Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilere hangi
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Üniversite hayatım süresince, çalışma hayatımın yanında, sosyal, kültürel faaliyetler ve
kişisel gelişimime yönelik etkinlerde her zaman yer aldım. Üniversite hayatını sadece mesleki
eğitim olarak düşünülmemesi, bireyin sosyal ilişkilerini de geliştirebileceği bir yer olduğunu
farkında olmalarını, mesleki eğitim süreçleri dışında yabancı dil eğitimi, yurt dışı tecrübesi ve
kişisel gelişimine katkı sağlayacak tüm faaliyetleri değerlendirmelerini öğrenci arkadaşlarıma
özellikle belirtmek isterim.
Üniversite yaşantınıza
dönüp baktığınızda, şöyle
bir şey olsa daha iyi olurdu
ya da yapsaydım dediğiniz
keşkeleriniz var mı?
Dış ticaret bölümü olarak baktığımızda, iş dünyası ve üniversite entegrasyonu, staj imkanları ile üniversite öğrenimi için
bölümümden çok memnundum.
İş hayatım ve eğitimim bir arada
devam etmesi sebebi ile bazı etkinliklere katılamıyordum. Daha
geniş zamanların olmasını ve
hocalarım ile daha fazla zaman
geçirerek, onların tecrübelerinden daha fazla yararlanmak isterdim.
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Genel Müdür Yrd. Ali Emre Yıldırım

Çalışmaktan
Vazgeçme,
Geleceğİn
Senİn
Elİnde
Ali Emre Yıldırım, 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı, 2014 yılında İAÜ İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi, Ekonomi ve Finans Bölümü, 2016 yılında, İAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Yüksek Lisans programından mezun oldu. 2020 yılı itibari ile Turkish Ground Service Satış
ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışma hayatına devam ediyor.
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1978 İstanbul doğumluyum. Lise eğitimimi İstek Vakfı okullarında tamamladım. 2012
yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu, Bankacılık ve
Sigortacılık Programı, 2014 yılında İAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans
Bölümü, 2016 yılında, İAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans programından
mezun oldum. 2020 yılı itibari ile Turkish Ground Service Satış ve Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı olarak çalışma hayatıma devam ediyorum.

26

Mezunlar Derneği

İstanbul Aydın Üniversitesinde geçirdiğiniz üniversite hayatı size maddi ve manevi
anlamda hangi değerleri kazandırdı?
Üniversite hayatım boyunca birçok arkadaş ve çok güzel dostluklar kazandım.
Derslerimize giren akademisyenlerin sektör tecrübeleri, çalışan öğrencilere karşı toleranslı
yaklaşımları, fikirleriyle yol göstermeleri, bizleri her zaman motive eden ve etkileyen faktör
olmuştur. Akademisyenlerimizin sektör tecrübeleri, güncel teorik bilgiyi uygulamalarla
aktarışları, iş hayatına adaptasyon sürecinde daha çabuk ve kolay entegre olmamıza ve
donanımlı bir birey olarak mezun olmamıza destek oldu.
İstanbul Aydın Üniversitesinde almış olduğunuz eğitimi,
üniversite – iş dünyası iş birliği ve entegrasyonu bağlamında
nasıl değerlendirirsiniz?
Sektörün önde gelen tecrübeli isimlerin, derslerimize
katılım sağlayan başarılı akademisyenlerden olması,
iş dünyasının saygın kişileri ile kariyer söyleşilerinin
düzenlenmesi ve kariyer merkezinin binlerce çözüm
ortağı ile yerinde uygulama derslerinin iş hayatının
içinde, öğrencilere destek olması, üniversite iş
dünyası iş birliği entegrasyonun da başarılı olduğunun
göstergesidir. Üniversitede şu anda eğitim gören
genç arkadaşlarımızın kariyer planlamalarına
destek olmak amacıyla mezunlar derneği
ile iletişimimize devam ediyoruz. İstanbul
Aydın Üniversitesinde almış olduğum
eğitimin en önemli yönü güncellenmiş
bilgilerin olmasıydı.
Çalışma hayatınızdan kısaca
bahseder misiniz?
1998 yılında yarı zamanlı
personel olarak Türk Hava Yolları
Yer
Hizmetlerinde
çalışma
hayatına başladım. Vatani görevim
sonrası 2006 Yılında THY İç ve Dış
Hatlar Yer Hizmetleri Şefi, 2008 yılında Türk
Hava Yolları Yer Hizmetleri Müdür Vekili
olarak 1 yıl görevde bulundum. Türk Hava
Yolları yönetim yapısının değişmesi sonrası,
Turkish DO&CO A.Ş., Turkish Teknik A.Ş. ve
Turkish Ground Service A.Ş. 2010 yılında
kuruldu. 2013 yılında kadar TGS Müdürü
olarak görevlerime devam ettim.
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TGS Yer hizmetlerini kontuar ve apron olarak iki kategoride düşünebiliriz. Her iki alanda
da uzun yıllar görevlerde bulundum. Bulunduğunuz görevlerde daha iyi makamlara sahip
olabilmek için bilgi dağarcığınızı ve tecrübe alanınızı geliştirmelisiniz. Bu sebeple kontuar
ve apron bölümlerinde hiç düşünmeden görev aldım. 2013 yılında TGS Kargo Koordinasyon
Müdürlüğüne atamam gerçekleşti. İki yıl süren görevim sonrası 2015 yılında TGS istasyon
Baş Müdürlüğü görevine getirildim. İstasyon Baş Müdürlüğü görevimde, TGS ‘de A’dan Z’ye,
hava ve karada gerçekleşen tüm operasyonlardan sorumluydum. 6000 personel ve 200’ün
üzerinde şef, 100’ün üzerinde müdür ekibim ile operasyonlarımızı gerçekleştirdik. 2020 yılı
itibari ile Turkish Ground Service Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevime
devam ediyorum.
Üniversite hayatınız süresince, alanınızda ve kişisel gelişiminize destek olacak
aktiviteler de bulundunuz mu? Eğitim ve seminer programlarına katıldınız mı?
Üniversitemiz tarafından sektörün lider isimleri ile düzenlenen konferanslara katılmaya
her zaman özen gösterdim. İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Sürekli
Eğitim Merkezinin kişisel ve kariyer gelişimine yönelik eğitim, seminer ve konferanslarında
bulunmaya özen gösterdim.
Öğrencilik yıllarınızda İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi ile temasınız oldu
mu? Kariyer merkezi sizlere ne gibi avantajlar sağladı?
İş ve eğitim hayatım her zaman bir arada devam ettiği için kariyer merkezi ile çok fazla
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iletişimde bulunamadım. Mezuniyetimin üzerinden yıllar geçse de dönemsel olarak sektör
analizi yapabilmek ve iş dünyasını takip etmek amacı ile etkinlikler ve ilanları gözlemliyorum.
Kariyer Merkezinin iş tecrübesi olmayan birçok öğrenci arkadaşıma, iş hayatına adapte
olmasında, teorinin uygulamaya geçmesi sürecini çok daha kısa sürede geçmelerine büyük
katkıları olduğunu söyleyebilirim.
Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilere hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Öğrenci arkadaşlarım, İstanbul Aydın Üniversitesinin sektör üniversite buluşmalarını
takip etmelerini, derslere giren ve sektör içerisinden gelen akademisyenler ile irtibatlarını
devam ettirmelerini, staj ve yarı zamanlıda olsa mutlaka bir alanda tecrübe edinmelerini
ve mutlaka yurtdışında eğitim, değişim programları ya da erasmus ile tecrübe edinmelerini
tavsiye ederim. Aynı zamanda İngilizcenin yanında ikinci ya da üçüncü dili öğrenmenin
faydasını iş hayatında göreceklerini belirtmek isterim.
Üniversite yaşantınıza dönüp baktığınızda, şöyle bir şey olsa daha iyi olurdu ya da
yapsaydım dediğiniz keşkeleriniz var mı?
Yurt içinde ve yurt dışında
birden fazla ülkede görevler aldım, üniversitem
ve hocalarım bana her
zaman yardımcı oldular.
Hocalarım ile iletişimimize
bugünde devam ederek,
karşılıklı olarak fikir alışverişimize devam ediyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilik yıllarımda
çok daha az yüz ölçümüne
sahipti, bu bile bizler için
çok daha yakın ve samimi dostluklar kurmamıza
etken oldu. Üniversitemde o dönem ile ilgili keşkem var diyemem. Zamanı
içinde bulunmuş olduğunuz şartlar çerçevesinde
değerlendirmek gerekir.
Üniversite yıllarımda yaşamış olduğum, olumlu ve
olumsuz tüm süreçler, bugünkü bilgi ve tecrübemin
temelini oluşturmaktadır.
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Girişimci Mehmet Şah Karataş

Daha İyİsinİ yapmak İçİn bİr yol vardır. Onu Bulmalıyız!
Mehmet Şah Karataş 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Yerel Yönetimler programından mezun olduktan sonra, DGS ile farklı bir
üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ve 2021 yılında İstanbul Aydın
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programından mezun
oldu. British Time Dil Okullarının temelini 1998 yılında Zeytinburnu’nda atmış ve eğitim
alanındaki ilk girişimini hayata geçirmişti.
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1977 Diyarbakır doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Diyarbakır, lise eğitimimi Kayseri
Lisesinde tamamladım. 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Yerel Yönetimler programından mezun olduktan sonra, DGS ile farklı bir üniversitede Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ve 2021 Yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programından mezun oldum.
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde geçirdiğiniz üniversite hayatı size maddi ve manevi
anlamda hangi değerleri kazandırdı?
Eğitim hayatım süresince çok değerli dostlar ve arkadaşlar kazandım. Derslerimize giren
hocalarımızın vizyoner fikirleri, objektif yorumları ve yaklaşımları bizlere daha iyisi için her
zaman itici bir güç oldu. Sektör içerisinden gelen akademisyenlerin mesleki tecrübeleri,
güncel ve teorik bilgiyi bizlere aktarışları, iş hayatımızda başarıya ulaşmamızda kılavuz olarak,
uygulamaya devam ediyoruz. Özelikle Yüksek Lisans eğitimimde öğrenmiş olduğum bilgiler,
iş hayatımı geliştirmem ve bilimsel verileri teoriden uygulamaya aktarmam için kılavuz oldu.
İstanbul Aydın Üniversitesi aldığınız eğitimi, üniversite – iş dünyası, iş birliği ve
entegrasyonu bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
İstanbul Aydın Üniversitesi sektör üniversite iş birliği, proje ve çalışmaları ile ülkemizde
örnek olarak gösterilecek saygın üniversitelerdendir. Kariyer merkezinin öğrenci ve
mezunlara destek olmak amacıyla sunmuş olduğu, binlerce kurumsal çözüm ortağı, hayata
geçirilen projeler ve yapılan çalışmalar örnek teşkil etmektedir.
British Time Dil Okulları kuruluşu ve çalışma hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?
1996 yılında iş hayatımın başlaması ile İstanbul serüvenim de başlamıştı. Analizlerim
sonucunda, eğitim sektöründe girişimim olan British Time Dil Okullarının temelini 1998
yılında Zeytinburnu’nda hayata geçirmiştim. 5
yıllık planlı ve istikrarlı çalışmalarımız sonrası,
büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilecek
noktaya gelmiş, Bakırköy’de genel merkezimiz
olan şubemiz de faaliyete geçmişti. İlerleyen
yıllarda, Kadıköy, Taksim, Mecidiyeköy,
Avcılar, Kayseri, Diyarbakır şubelerimizi de
açarak faaliyetlerimiz devam etti. “81 ilde 81
Şube” projemiz için Türkiye genelinde ve
pandemi dolayısıyla ertelemiş olduğumuz
İngiltere projelerimizi hayata geçirmek için
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda 8
şubemiz ve online eğitim platformlarımız ile
faaliyetlerimizi global olarak sürdürmekteyiz.
Üniversite hayatınız süresince, alanınızda
ve kişisel gelişiminize destek olacak
aktiviteler de bulundunuz mu? Kurslara
veya sertifika programlarına katıldınız mı?
İstanbul Aydın Üniversitesinde geçirmiş
olduğum öğrencilik yıllarım kariyerim ile
eş zamanlı devam etti. İş hayatımdan ve
derslerimden vakit buldukça, kişisel gelişim

31

İstanbul Aydın Üniversitesi

ve sosyal faaliyetlerde bulunmaya, sektör üniversite buluşması etkinliklerinde, sektör ve
iş dünyasının ihtiyaçlarını analiz edebilmek, çalışmalarımıza yön vermek için söyleşilere
katılmaya her zaman özen gösterdim.
Öğrencilik yıllarınızda İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi ile temasınız oldu
mu? Kariyer merkezi sizlere ne gibi avantajlar sağladı?
İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi ile öğrencilik hayatım ve sonrasında da,
iletişimimize devam ediyoruz. British Time Dil Okulları şubelerinde görev alacak çalışma
arkadaşlarına ihtiyaç duyduğumuz zaman ve yerinde uygulama süreçlerinde iş birliklerimiz
ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilere hangi
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Öğrenci arkadaşlarımın yurt dışını seyahat, eğitim yada erasmus programları ile mutlaka
tecrübe etmeleri ve bu sayede yeni bir bakış açısına sahip olacaklarına inanıyorum.
Üniversite hayatı, sadece teorik bilginin alınmadığı, kişisel gelişim ve sosyal ilişkilerinde
geliştirilebileceği bir sosyal ağ olduğunu bilmeleri gerekir.
Üniversite yaşantınıza dönüp baktığınızda, şöyle bir şey olsa daha iyi olurdu ya da
yapsaydım dediğiniz keşkeleriniz var mı?
İş hayatım ve üniversite yaşantım bir arada devam ettiği için kampüs hayatını tam
anlamıyla yaşayamadım. Katılmak istediğim bazı konferans ve etkinliklere yoğun iş hayatım
sebebi ile katılım sağlayamadım. Benim için tek keşke bunlardı.
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ŞİMDİ KEŞFEDİN

Kuzey İzmir’in yeni buluşma noktası Radisson İzmir Aliağa sizleri sofistike
bir tarz ve koşulsuz misafir memnuniyeti ile karşılıyor.

Şehrin Yeni Stilini Şimdi Keşfedin
Radisson İzmir Aliağa; şık ve detayları düşünülmüş, konforunuz için tasarlanmış süit,
ailesi odası, balkon alternatifli misafir odaları ile sizlere kusursuz bir hizmeti vaat ediyor.
Balo Salonu, çok amaçlı toplantı salonları ve kişiye özel hazırlanmış kübik ofisler ile sizlere ilham
kaynağı olacak alanlarında, SGS Radisson güvenlik protokolleri çerçevesinde alınmış önlemler
eşliğinde siz sadece toplantınıza odaklanın, gerisini bizlere bırakın.

Radisson Konfor ve Ayrıcalığı Aliağa’da

RADISSON HOTEL IZMIR ALIAGA
SİTELER, NECMETTİN GİRİTLİOĞLU CD. NO: 23/A, 35800 ALİAĞA - İZMİR
T: +90 (0232) 966 83 83 INFO@RADISSON.COM
RADISSON.COM/ALIAGAIZMIR

İstanbul Aydın Üniversitesi

RÖPORTAJ

Girişimci Ahmet Yığmatepe

Hayal Et, Hedef Koy, İnan!
Ahmet Yığmatepe, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
bölümünden 2013 yılında mezuniyeti sonrası girişimi olan “Çaşnigir Lezzetçi Başı” markasını
hayata geçirmek için Bahçelievler’de ilk şubesini açıyor. Daha sonra Bakırköy şubesi ve
Bahçelievler’de ki üretim tesisini de hayata geçirerek, gıda sektöründeki çeşitli kuruluşlara
da üretim desteği sağlayarak, çalışmalarına 8 yıldır ara vermeden devam etmekte.

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1989 Elazığ doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Elazığ’da tamamladım. İstanbul Aydın
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 2013 yılında mezun
oldum. Mezuniyet sonrası, İstanbul Bahçelievler’de küçük bir dükkanda kahvaltı ürünleri ve
çiğköfte satışını gerçekleştirdiğim girişimim “Çaşnigir Lezzetçi Başı” markası ile profesyonel
olarak iş hayatına ilk adımımı atmıştım. 3 yıl sonra Bakırköy’de yer alan ikinci şubemizin
açılışı gerçekleşti. Kuruluş sürecinde ve ilk dönemlerde başka bir markanın ürünlerini
alarak faaliyetlerimiz devam etti. İlerleyen yıllarda Bahçelievler’de yer alan üretim tesisimiz
de faaliyete geçti. Şu anda 25 kişiye istihdam sağlayarak, Bakırköy ve Bahçelievler’de
şubelerimiz, Bahçelievler’de üretim tesisimiz ve gıda sektöründeki bazı kuruluşlara üretim
desteği sağlayarak çalışmalarımızı 8 yıldır sürdürüyoruz.
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde geçirdiğiniz üniversite hayatı size maddi ve manevi
anlamda hangi değerleri kazandırdı?
Öncelikle hayatımı paylaştığım, eşim Sine’ de İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Psikoloji bölümü mezunudur. Eşim üretim tesisinde, bende şubelerde birbirimize
iş hayatında da destek oluyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi bizim öğrencilik yıllarımızda
butik bir yapıya sahipti, Mütevelli Heyet Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın’ a çok rahat
ulaşarak, isteklerimizi dile getirerek kısa sürede çözüme ulaşabiliyorduk. Çok kıymetli
akademisyenlerin yer aldığı bölümümüzde, bizlere öğrettiklerinin dışında, kattıklarıyla
da bizleri hayata hazırladılar. Üniversite döneminde kazanmış olduğum dostluklarım ve
hocalarım ile iletişim kurmaya devam etmekteyim. Şu anda şirketimin mali müşavirliğini
üniversiteden sınıf arkadaşım yapmaktadır.
İşletme bölümünde aldığınız eğitimi, üniversite – iş dünyası, iş birliği ve entegrasyonu
bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
Çok değerli akademisyenlerin yer aldığı bölümümüzde, bizlere öğrettiklerinin dışında,
kattıkları ve kariyer merkezimizin bizlere sağlamış olduğu yerinde uygulama dersleri ile
bizleri iş hayatına hazırladılar. Kariyer merkezinin binlerce çözüm ortağı ile iş hayatına
adapte olma sürecimiz kısa ve kolay oldu.
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Çalışma hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?
İstanbul Bahçelievler’de küçük bir dükkanda kahvaltı ürünleri ve çiğköfte satışını
gerçekleştirdiğim girişimim “Çaşnigir Lezzetçi Başı” markası ile profesyonel olarak iş
hayatına ilk adımımı atmıştım. 3 yıl sonra Bakırköy’de yer alan ikinci şubemiz ile faaliyetlerimiz
devam etti. Kuruluş sürecinde ve ilk dönemlerde başka bir markanın ürünlerini alarak
faaliyetlerimiz devam etti. İlerleyen yıllarda Bahçelievler’de yer alan üretim tesisimiz
de faaliyete geçti. Şu anda 25 kişiye istihdam sağlayarak, Bakırköy ve Bahçelievler’de
şubelerimiz, Bahçelievler’de üretim tesisimiz ve gıda sektöründeki bazı kuruluşlara üretim
desteği sağlayarak çalışmalarımızı 8 yıldır sürdürüyoruz. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden
“Çaşnigir Lezzetçi Başı” markamızdan bayilik almak isteyen girişimciler oldu. Bazılarına
olumsuz geri dönüşler verdik, bazılarına da beklemelerini rica ettik. Pandemi süreci
dolayısıyla bayilik verme çalışmalarımıza ara verdik. Çünkü ticaret bazı süreçlerinde hata
kabul etmiyor. Önümüzü göremediğimiz pandemi sürecinde, yatırımcılarımızın yanlış ve
zararlı yatırım yapmamaları için bayilik verme işlemlerimize ara verdik.
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Üniversite hayatınız süresince, alanınızda ve kişisel gelişiminize destek olacak
aktivitelerde bulundunuz mu? Eğitim ve seminer programlarına katıldınız mı?
Mezuniyet aşamasına kadar üniversitemde çeşitli organizasyonların düzenlenmesinde
yer aldım. Kişisel ve kariyer gelişimime destek olacak tüm faaliyetlerde bulundum.
Üniversite yıllarımda, yarı zamanlı olarak dizi sektöründe de görev aldım.
Çalışma hayatınızın dışında neler yapıyorsunuz?
Eşim ve kızlarım Aslı, Asel ile birlikte vakit geçirmek benim için hayatımın en güzel anları,
elimden geldiğince işimden kalan zamanlarımda onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Aynı
zamanda markamıza özel yeni ve farklı lezzetler ortaya çıkartmak için çalışmalarımıza da
devam ediyoruz.
“Çaşnigir Lezzetçi Başı” markası nasıl ortaya çıktı? Özel bir anlamı var mı?
Çaşnigir Lezzetçi Başı markasını yaklaşık olarak bir yıldır kullanıyoruz. Markamızın daha
önceki ismi Yığmatepe Gıda Sanayii olarak geçiyordu. Markamızı kurma fikrimizi ortaya
attığımızda, üretim tesisimizin de hayata geçmesi ile uzun uğraşlarımız sonrası Çaşnigir
Lezzetçi Başı ismini markamızın yeni ismi olmasına karar verdik.
Çaşnigir, Osmanlı döneminde yemeklerin hazırlanarak, padişah ve üst düzey bürokratlara
sunum yapılmadan önce tadına bakarak lezzetini kontrol eden ve insanların zehirlenmemesi
için ilk tadımı yapan kişidir. Zehirlenecekse kendisi zehirlenir, yemek lezzetleri kötü ise
sunum yapılmazmış. Çaşnigir kelime anlamı olarak günümüzde çok fazla bilinmediği için,
tamamlayan slogan olarak, “Lezzetçi Başı” yani tadına ilk bakan, bu lezzet olmuş diyen
kişidir.
Halen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden öğrencilere hangi
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Üniversite hayatım süresince çalışma hayatımın yanında sosyal, kültürel faaliyetler ve
kişisel gelişimime yönelik etkinlerde yer almaya özen gösterdim. Öğrenci arkadaşlarımın
üniversiteyi sadece eğitim yuvası olarak görmemeleri, sosyal ilişkilerini de en iyi şekilde
yönlendirmeleri gerekir. Mezuniyet sonrası girişimcilik ya da ticaret yapmayı düşünen
arkadaşlarımın, öncelikle çalışmalarında süreklilik arz etmeleri, işlerinin başında ve sabırlı
olmaları gerekir. Çünkü hiç kimse senin işini senden daha özenli ve iyi yapamaz. Çıraklığını
yapmadığınız hiçbir işin ustalığını yapamazsınız.
Üniversite yaşantınıza dönüp baktığınızda, şöyle bir şey olsa daha iyi olurdu ya da
yapsaydım dediğiniz keşkeleriniz var mı?
İşletme bölümü olarak baktığımızda, iş dünyası üniversite entegrasyonu ve staj imkanları
ile bölümümden çok memnundum. İş hayatım ve eğitimim bir arada devam etmesi sebebi
ile öğrenmiş olduğum teorik bilgiyi iş hayatıma hızlı bir şekilde adapte edebiliyordum.
Yoğun bir şekilde çalıştığım için hocalarım ile daha fazla zaman geçirmek ve onların fikir
dünyasından daha fazla yararlanmak isterdim.
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Girişimci İsmail AKBAŞ

Hayalleriniz,
fikirleriniz
olsun ve bunlar
için mutlaka
harekete geçin.

2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu İşletme
programından mezun olduktan sonra 2015 yılında kurumsal hayata veda ederek “Bando
Bando” isimli eğlence ve müzik organizasyonları düzenleyen müzik topluluğu girişimini
hayata geçiriyor. 4 kişiyle başladığı “Bando Bando” serüvenine, şuanda 200’ü aşkın müzisyen
ekibi ile ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda hizmet vermeye devam ediyor.
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1986 Erzincan doğumluyum. İlkokuldan 2015 yılına kadar birbiri ile ilgisi olmayan birçok işte
çalıştım. Her ne kadar bunların ileride kuracağım işe çok katkı sağlayacağını sonradan fark
etmiş olsam da, o zamanlar sadece para kazanmak istiyordum. 2015 yılında kurumsal hayata
veda ederek “Bando Bando” isimli eğlence ve müzik organizasyonları düzenleyen müzik
topluluğu girişimimi hayata geçirdim. 4 kişiyle başladığımız “Bando Bando” serüvenine,
şuanda 200’ü aşkın müzisyen ekibi ile ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda hizmet
vermeye devam ediyoruz.
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde geçirdiğiniz üniversite hayatı size maddi ve manevi
anlamda hangi değerleri kazandırdı?
Üniversite yıllarımda, okulumuzun birbirinden kıymetli hocaları ve içten arkadaş çevresi ile
çok keyifli ve mutlu anlarımız oldu. Maddi karşılığı olmayan, birbirimize duygusal, vicdani ve
temiz duygular ile yaklaştığımız özel zamanlardı. Üniversite yıllarımda hocalarımın bizlerle
paylaştıkları ve iş hayatımda edinmiş olduğum tecrübelerimle girişimim olan “Bando Bando”
şirketimi kurmuştum. Girişimci insan alması gereken bilgiyi farkında olmasa da zihninde
topluyor ve ihtiyacınız olduğunda size onları sunuyor. O dönemki hocalarım ile iletişimime
devam ediyorum.
İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme programında aldığınız eğitimi, üniversite – iş
dünyası iş birliği ve entegrasyonu bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
İstanbul Aydın Üniversitesi, İAÜ Kariyer Merkezi, İAÜMED ve bölümlerin, sektörün önde
gelen isimleri düzenlediği etkinlikler, kariyer merkezinin iş bulma ve yerinde uygulama
için binlerce çözüm ortağı ile yapmış olduğu kurumsal anlaşmalar ile her öğrencisine staj
konusunda destek sağlayarak oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Bando Bando ile eğlence sektöründeki çalışma hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?
Bando Bando ile 2015 yılından günümüze kadar 5000 civarında organizasyona imza attık.
Düğün, davet, organizasyon, kurumsal etkinlik organizasyonu, lansman, özel günler, projeler,
fuarlar, açılışlar ve toplantılarda performans sergileyen ekibimiz ile katıldığımız tüm organizasyonlarda insanların unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağlayacak projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kendi içinde bir aile bağlılığına sahip ekibimiz ile tüm projelerimizi,
‘’ Eğlen ve eğlendir. ‘’ ilkesiyle sürdürmeye çalışıyoruz. Bizi farklı kılan en temel özellik; profesyonel, eğitimli, genç ve dinamik bir yapıya sahip olmamız. Profesyonel ekibimiz ile başta
Türk pop müziğinin en hit şarkılarını bando ile cower
yapıyoruz. Türkiye,
Brezilya,
İspanya, Latin Amerika,
Afrika, Rusya ve
diğer kültürlerin
bölgesel
müziklerinin yer aldığı
birbirinden eğlenceli parçalarına repertuarımızda yer
veriyoruz. Uluslararası arenada da
faaliyetlerimizde
devam ediyoruz.
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Bazı etkinliklerimiz insan hayatının en özel ve güzel günlerini (düğün, kına, nişan, sünnet,
doğum günü vb.) içeriyor. İnsanlar da haklı olarak bu gibi organizasyonlarda en ufak bir
olumsuzluk ve sorun yaşamak istemiyor. Onun için planlı, disiplinli, özverili ve eğitimli
bir ekip ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yerli – Yabancı Orkestra Kiralama, Düğün
Orkestrası, Düğün Bandosu, Balkan Bandosu, Bando Takımı, Davul Show, Trio Ekibi, Dj +
Perküsyon, Barrel Drums, Budy Perküsyon, Ses ve Işık sistemleri gibi hizmetleri alanlarda
da hizmet vermeye devam ediyoruz.
Üniversite hayatınız süresince, alanınızda ve kişisel gelişiminize destek olacak
aktiviteler de bulundunuz mu? Kurslara veya sertifika programlarına katıldınız mı?
İstanbul Aydın Üniversitesinde geçirmiş olduğum öğrencilik yıllarım, iş hayatım ile eş
zamanlı devam etti. Derslerimden vakit buldukça ve işimden geri kalan zamanlarda kişisel
gelişim ve sosyal faaliyetlere katılmaya ve organizasyonlarda yer almak için her zaman özen
göstererek iletişim alanında tüm faaliyetlerde yer aldım.
Öğrencilik yıllarınızda İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi ile temasınız oldu
mu? Kariyer merkezi sizlere ne gibi avantajlar sağladı?
İstanbul Aydın Üniversitesi’nden mezuniyetim üzerinden yıllar geçse de yılda bir defa beni
arayarak iş ihtiyacımın olup olmadığı hakkında sorular soruyorlar. Bu çok güzel ve değerli
bir çalışma. Dönemsel olarak kariyer merkezi iş ilanları ve etkinlikleri ile ilgili mailler tarafıma
gelmeye devam ediyor. Öğrencilik yıllarımda ikinci öğretim okuduğum ve çalıştığım için
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kariyer merkezi ile çok fazla
irtibatta bulunamadım.
Halen İstanbul Aydın
Üniversitesinde öğrenimine devam eden öğrencilere
hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Şuanda İAÜ’ de öğrencilik
hayatına devam eden tüm
arkadaşlarım, üniversite hayatında almış oldukları eğitimi, sosyal ilişkilerini, iş ve
staj tecrübelerini harmanlayarak başarıyı yakalayabileceklerini bilmeleri gerekir.
Girişimcilik düşüncesi olan
öğrenci arkadaşlarımın, kişisel becerileri ve tecrübeleri
ile başarıyı yakalaması mümkün olacaktır. Kendisini eğitim gördüğü bölüme göre iyi
veya kötü olarak değerlendirmesi durumunda, kendisine haksızlık etmiş olacağını bilmesi gerekir. Öğrencilik yıllarımda geleceğim ile ilgili çok fazla
hayal kurardım ve birçok hayalim gerçek oldu. Sizde mutlaka hayal kurun ve hayalleriniz için
mutlaka harekete geçin.
Üniversite yaşantınıza dönüp baktığınızda, şöyle bir şey olsa daha iyi olurdu ya da
yapsaydım dediğiniz keşkeleriniz var mı?
Çalışma hayatım çok küçük yaşlarda başladı. Güzel ve keyifli bir üniversite hayatı yaşadım
diyebilirim. Fakat kısıtlı imkanlar ve dar vakitlerde gerçekleşti tüm bunlar. Her istediğimi
yapabildiğim ve doyasıya bir kampüs hayatı yaşayamadım, çünkü bir yandan çalışmak
zorunda idim, bir yandan da derslerimi başarılı bir şekilde tamamlamak zorundaydım. Belki
de böyle gerçekleşmesi bugünler için alt yapı oluşturmama zemin hazırladı.

Değerli Mezunlarımız, sizler de dergimizin “BAŞARILI MEZUNLARIMIZ”
bölümünde özgeçmişlerinizin yer almasını istiyorsanız, fotoğraflı
özgeçmişlerinizi info@iaumed.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
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ETKİNLİKLERİMİZ
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) üye ve mezunlarının kariyer ve
kişisel gelişimine destek olmak amacı ile düzenlediği eğitim ve seminerler, üyelerin belirlemiş
oldukları eğitim başlıkları doğrultusunda düzenlenmektedir.
Yıl boyu düzenlenen eğitim ve seminerlerde sektörün önde gelen isimleri ile buluşan üye
ve mezunlarımız, eğitim konusu ve seminer başlıkları dışında, sektörde yer alan eğitmen ve
konuşmacılarımıza kendi alanlarında merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek,
karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, bilgi hazinelerine katkıda bulunmaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) eğitim ve seminerleri, İstanbul
Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’nde yada çevrimiçi olarak keyifli anlar eşliğinde,
üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleşmeye devam etmektedir. Eğitim ve seminerler sonrası
katılım sağlayan İAÜMED üyelerine “Katılım Sertifikası” verilmektedir.
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“İyi Fotoğraf Nasıl
Çekilir” Semineri
Pandemi sürecinde İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği eğitim ve seminerlerinin
aksamaması prensibi üzerinden hareketle, üniversitemizdeki tecrübeli fotoğraf hocalarımızdan
İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Özer Kanburoğlu;
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği koordinatörü eğitmen Sayın Halil Özdek
moderatörlüğünde çevrimiçi olarak “İyi Fotoğraf Nasıl Çekilir?” eğitimi gerçekleştirdi.
Eğitim başlangıcında Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, fotoğrafın ana öğeleri üzerinde hareketle
başta kompozisyon, pozlandırma, ışık, biçim, form ve ritim olmak üzere ve diğer öğelerle
birlikte örnek fotoğraf çalışmaları eşliğinde, iyi fotoğrafın nasıl çekilebileceği konusunda yarım
saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Ardından katılımcıların sorularını cevaplandıran Prof.
Dr. Özer Kanburoğlu, konularına göre (manzara, portre, makro, gece peyzaj mimari vb.) iyi
fotoğrafın nasıl çekilebileceği konusunda, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına
çeşitli ipuçları verdi.
Pozlandırmanın bir fotoğrafın atmosferini nasıl değiştirebileceğini İstanbul Aydın Üniversitesi
Mezunlar Derneği üyeleri ile çevrimiçi platformda paylaştı. Seminer sonrası İAÜMED üyeleri
teşekkürlerini ileterek, eğitim tamamlandı.
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Okul Öncesi Dönemde
Anne Baba Tutumları
Aile ortamı çocuğun sosyal becerilerinin gelişimindeki ana faktörlerden biri olarak
bilinmektedir. Sosyal ilişkiler, kişilik gelişimi ve değerlerinin gelişimi de aile ortamı içerisinde
gerçekleşmektedir. Aile, çocuğu ile kurduğu iletişim sonucu, çocuğun kişilik gelişimi, sosyal
becerileri ve iş hayatı gibi birçok alandaki gelişimini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir.
Anne, baba ve çocukların ilişkisindeki temel belirleyicinin anne ve babanın tutum ve
davranışların olduğu, çocuklarına karşı sergiledikleri davranışların, yaşadıkları olaylar veya
krizler karşısında sergiledikleri tutumların, anne-baba ile çocuk arasındaki ilişkinin temelinden
kaynaklanmaktadır. Anne-baba tutumları pek çok araştırmacı tarafından demokratik, otorite,
izin verici, aşırı koruyucu ebeveyn tutumları ile farklı şekillerde sınıflanmaktadır.
Ülkemizde okul öncesi yaş grubundaki çocuğa sahip anne babalara yönelik olarak yapılan
çalışmalar baskıcı, disiplinli ve aşırı koruyucu anne-babaların genel olarak çocuklar üzerinde
olumsuzluklara sebep olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte demokratik ve kabul edici
anne-babaların ise olumlu etkilere sahip oldukları görüşü gözlemlenmektedir.
İAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer eğitmenliğinde
düzenlenen söyleşide anne, baba ve çocuk ilişkilerinin önemi katılımcılar ile paylaşıldı.
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Hareketsizliğe Karşı Evde
Yapılabilecek Spor Aktiviteleri
Pandemi süreci ve evde kal çağrısı ile birlikte, kısıtlanan sosyal aktiviteler ve hareketsiz
yaşam sonucu, sağlıklı yaşam ve fazla kilolardan kurtulmak için evde yapılacak spor aktiviteleri
söyleşimize, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencimiz Avrupa şampiyonu Milli Karateci Uğur
Aktaş konuk olarak katıldı.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) üyelerine şampiyonluğa uzanan
serüvenini anlatan milli sporcumuz, sokağa çıkma kısıtlaması sürecinin başlaması ile insanların
evde spor yapmaya yöneldiğini ancak evde spor yaparken sakatlık yaşanmaması için nelere
dikkat edilmesi ve neler yapılması gerektiğini, kişinin kendi vücudunu tanıyarak, kendi vücuduna
göre egzersizler yapması gerektiğini belirtti.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği aracılığı ile öğrenci ve mezunlar ile bir araya
gelen Aktaş, programda, öğrenci ve mezunlara başarılı olmanın yollarını ve korona döneminde
kısıtlamalar sebebi ile spor salonuna gidemeyen kişilerin formunu koruması için evde olan
tüm katılımcılara evde yapılabilecek spor aktivitelerini çevrimiçi ve uygulamalı olarak paylaştı.
Seminer sonrası öğrenci ve mezunların sorularını cevaplayan Aktaş, organizasyon için İAÜMED’e
teşekkür etti.
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X, Y, Z Kuşağında Değişen
Ebeveyn Rolleri
Bireyin gelişim evreleri, okula uyum süreci, yetkin ebeveynlik, kuşaklar arası çatışmalar ve
iletişim, akran zorbalığı gibi konu başlıkları ve çözüm önerileri İAÜMED üyeleri ile paylaşıldı.
Ebeveyn çocuk ilişkisinde, anne baba olarak; çocuklarımızla birlikte bu yolculuğa bizlerinde
çıktığını bilmemiz gerekiyor. Gelişim sürecinde çocuklarımızla birlikte yürüdüğümüzü, onları
yakından takip ederek, destek olabileceğimiz konularda el veriyoruz.
Çocuklar gelişimleriyle paralel; bağımlı olmaktan bağımsızlığa doğru yolculuğa çıkmaktadır.
Doğdukları anda tamamen muhtaç oldukları anne babalarına yüzde yüz bağımlıyken, hepimizin
gün gelip olduğu gibi bağımsız yetişkin bireyler olmaktadır. Çok doğal bir süreç fakat yaşarken
o kadar kolay olmuyor. Anne baba olarak, çocuğumuzun elini tutmaya ve hatta sonra onu
bırakıp el sallama sürecine kolay geçemiyoruz.
Bu gelişim çok hızlı olduğu için uyum sağlamak zor olabiliyor. İşte bu noktada, çoğu ebeveyn
çocuk ilişkisi zora giriyor. Psikolojik Danışman Dr. Ahmet Özbay eğitmenliğinde düzenlenen
seminerde, okul öncesi dönemden başlayarak yetişkinlik dönemine kadar değişen ebeveyn
rollerini anlattı. Gelişim evreleri, okula uyum, yetkin ebeveynlik, kuşak çatışmaları, kuşaklar
arası iletişim program odağında yer aldı. Ayrıca programda katılımcıların soruları da cevaplandı.
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Dijital Hastalıklar Söyleşisi
Teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte, daha önce farklı birçok cihaz ile kullanılan
uygulamalar tek bir cihaz üzerinden kullanılmaya başlamıştır. Tek bir cihaz üzerinden bir çok
uygulama yönetimi faydaları yanında beraberinde getirdiği olumsuzluklar da bir o kadar baş
edilemez duruma geldiği gözlemlenmektedir.
Kişilerde yüz yüze iletişimin zayıflaması, sosyalleşmede azalma, bağımlılık yapan oyun ve
uygulamaların beraberinde getirdiği psikolojik ve fiziksel problemlerin temelini oluşturmaktadır.
Kişinin teknolojik cihazları aşırı ve kontrolsüz kullanıyor olması, günlük rutinlerinin bozulmasına
yol açarak işlerini aksatmasına sebep olmaktadır. Cihazların aşırı kullanımına bağlı olarak çeşitli
fiziksel sağlık sorunları görülebilirken, iletişimsizlik, depresyon, sosyal izolasyon, yalnızlık,
benlik saygısında düşüş gibi psikolojik sorunlarda görülebilmektedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) aracılığı ile İstanbul Aydın Üniversitesi
öğrenci ve mezunları ile çevrimiçi platformda bir araya gelen İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Deniz Yengin, dijital hastalıklar üzerine akademik çalışmaları ile aşırı teknoloji kullanımının
sağlığımızı ciddi olarak tehdit ettiği dijital bağımlılık konusuna dikkat çekti. Prof. Dr. Deniz
Yengin ayrıca dijital hastalıklarla ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının
sorularını cevaplayarak, doğru internet kullanımı hakkında bilgiler paylaştı. Söyleşi sonrası
öğrenci ve mezunlar Prof. Dr. Deniz Yengin’e paylaşmış olduğu bilgiler için teşekkür ederek
söyleşiyi tamamladı.
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Korona Sonrası Tatil Rotaları
Pandeminin ilk günlerinde sağlığımızı koruma yöntemleri, beslenme alışkanlıkları, hijyen
açısından nelere dikkat etmeliyiz gibi konular hayatımızın merkezindeyken, bir yandan da rutin
yaşamımızı yeniden şekillendirecek düşünceler içerisindeyiz. Tatil de bu rutinlerimiz içerisinde
yer almaktadır. Nefes aldığımız, eğlendiğimiz, yıl boyu yorgunluğumuzu atmak için dört gözle
beklediğimiz en değerli zamanlarımızdan biri olan tatilde neler yapacağız?
Hayatımıza giren sosyal mesafe, izolasyon, güvenlik gibi kavramlar, yeniden yazılan seyahat
kuralları ve doğaya dönme ihtiyacı ile bu yaza yön veren tatil trendleri neler olacak? konu
başlıkları ile korona sonrası tatil rotalarıydı. Söyleşide pandemi sonrası tatil yapmanın mümkün
olup olmadığı, insanların tatil alışkanlıklarında yaşanacak değişimler, korona ile birlikte sağlıklı
bir tatil için nelerin yapılması gerektiği, gözde tatil rotaları, keşfedilmemiş destinasyon noktaları
ve iyi bir tatile dair özel fikirler İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve mezunları ile İAÜMED
aracılığıyla paylaşıldı.
Dr. Öğretim Üyesi Gözde Özdemir’in katıldığı, moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi
Mezunlar Derneği Koordinatörü ve Eğitmen Sayın Halil Özdek’in yaptığı söyleşide, programın
ana gündemi; korona öncesine kadar sürdürdüğümüz rutin yaşam şeklini, pandemi ile birlikte
değişmeye başlamasıydı. Seminer sonrası İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve mezunların
sorularını cevaplayan Dr. Özdemir, organizasyon için İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar
Derneği’ne teşekkür etti.
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Öfke Kontrolü Semineri
İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Kazan
tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Öfke Kontrolü” seminerinde, öfkenin tanımı,
öfkenin yüksek enerjili bir duygu olduğu, kontrol edilememesi durumunda kişinin kendisine
ve çevresine zarar vereceği, öfke yönetimiyle ilgili sorun yaşayan kişilerin öfke patlamasından
sonra suçluluk, utanma ve kendinden uzaklaşma gibi cezalandırıcı pozisyonlara girmesi konuları
belirtildi. Bu kişilerin çevresinden tepki görmesi durumunda hissettiği öfkenin kendisine zarar
verdiğini, kendilerini haklı görmek adına çeşitli savunma mekanizmaları geliştirdiklerini, gerçeği
gördüklerinde savunma mekanizmalarının yerini farkındalığın alacağını, öfke duygusunun
suistimal edilmediği durumlarda aslında bireyi koruyan faydalı ve gerekli bir duygu olduğu
ifade edildi. Ayrıca stres yönetimin adımları, rahatlama ve farkındalık oluşturma (derin nefes
alma, sistematik gevşeme, yoga), bilişsel yapılandırma, sorun çözücü olma, soğukkanlı ve
sakin iletişim kurma, mizaha yer verme, çevrenin değiştirilmesi ve diğer rahatlama yöntemleri
(zamanlama, göz ardı etme, alternatifler oluşturma) şeklinde sıralandı.
Öfke Kontrolü seminerinde ayrıca öfkenin ifade ediliş şekilleri, temelindeki duygu konular
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği üyelerinin katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Seminer sonrası İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve mezunların sorularını cevaplayan Dr.
Kazan’a, paylaşmış olduğu bilgiler ve seminer için teşekkür edilerek seminer tamamlandı.
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Temel Düzeyde Autocad Eğitimi
Autocad genel anlamda; tasarımlarınızı ve çizimlerinizi bilgisayarda hatasız ve istenilen
hassasiyette yapabilmenize olanak sağlayan bir programdır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) tarafından düzenlenen, İstanbul
Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Makine Program Başkanı Öğr. Gör. Serkan
Gök eğitmenliğinde online olarak gerçekleştirilen, Temel Düzeyde Autocad Eğitimi, öğrenci ve
mezunların katılımı ile gerçekleşti.
Autocad kursları ile makina, inşaat, harita, elektrik, elektronik, tekstil mühendisleri ve
teknikerleri, iç mimarlar, peyzaj mimarları ve teknik çizim işi ile uğraşan tüm öğrenci ve
mezunların kariyer gelişimine destek olmak amacıyla 24 saat olarak düzenlendi.
Autocad modları ile ilgili uygulamalar, görüntü komutları, iki boyutlu çizim komutları ve
uygulamaları, düzenleme komutları ve uygulamaları, katmanlar, renkler ve çizgi çeşitleri,
çizimlere yazı ekleme uygulamaları, ölçülendirme ve uygulamaları, blok (şablon) oluşturma ve
uygulamaları üzerinde bilgiler verilerek, uygulamalar kursiyerler ile paylaşıldı.
Temel Düzeyde Autocad eğitimi sonrasında düzenlenen sınav ile kursu başarı ile tamamlayan
öğrenci ve mezunlara İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İAÜSEM) ve İstanbul
Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) tarafından eğitimi başarı ile tamamladıklarına
dair başarı sertifikaları verildi.
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Kişisel Marka Yönetimi
İAÜMED üyelerinin kişisel ve kariyer gelişimine destek olmak amacıyla, İstanbul Aydın
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlkay
KARADUMAN eğitmenliğinde, “kişisel marka yönetimi” semineri düzenlendi.
Seminer ile kişinin faaliyette bulunduğu sektör içerisinde bilinirlik oluşturması, kariyer
fırsatları geliştirme, çalışma ekibi ile daha güçlü ilişki kurma yöntemleri, uzmanlık alanı ile ilgili
güçlü algı yaratmayı, görev aldığı sektörde tercih edilmesi için neler yapması gerektiği hakkında
bilgi paylaşımında bulunuldu. Aynı zamanda sosyal ve online ağları genişletme çalışmalarını ve
yeni iş fırsatları yakalayarak gelir akışlarını arttırmak için stratejik yöntemleri İstanbul Aydın
Üniversitesi öğrenci ve mezunları ile paylaşıldı.
Eğitim içeriğinde, kişisel markanın ne olduğu, önemi, kariyer planlamlasında ve gelecekte
kişisel markalaşmanın bizlere sağlayacağı artılar paylaşıldı.
Hedef kitle, yönetici ve liderlerin etkileme yöntemleri, kişisel SWOT analizi, sözel ve görsel
kimliğin oluşturulması, kişisel marka stratejileri, dijital dünyada kişisel marka yönetimi,
profesyonel ağların kişisel markalaşmadaki rolü, yöneticiler için ağ kurma ve genişletme
yöntemleri, pazarlama aksiyon planı oluşturma konu başlıkları İstanbul Aydın Üniversitesi
öğrenci ve mezunlarının katılımı ile İAÜMED organizasyonunda bir araya geldi. Seminer sonrası
katılım sağlayan İAÜMED üyelerine “Kişisel Marka Yönetimi” katılım sertifikarı verilerek, soruları
cevaplandı.

52

Mezunlar Derneği

Akıllı Telefonların Yaygınlaşmasıyla
Birlikte Mobil Fotoğrafçılık
Bundan 30-35 yıl kadar önce bir ev telefonunuzun olması bile başlı başına bir zenginlik
göstergesiydi. 1994 yılında birey olarak mobil telefonlarla ilk tanışmamız gerçekleşti. 90’lı
yılların sonunda cep telefonlarına dışarıdan kamera sistemleri eklenmeye başladı. Son yıllarda
ise telefonlar daha da gelişti ve nerdeyse elimizden düşmez oldu. Dolayısıyla bugün telefonlar
klasik dijital fotoğraf makinelerinin yerine geçti. Fotoğrafların paylaşıldığı sosyal medya
ağlarının ortaya çıkması ile fotoğraf çekme ve paylaşma çılgınlığı her akıllı cihaz kullanıcısının
standart eylemi haline geldi. Artık sadece fotoğraf severler değil neredeyse tüm akıllı cihaz
kullanıcıları çektikleri her fotoğrafı sosyal medya ağlarında paylaşmaya başladılar. Hızla
gelişen “mobil fotoğrafçılık” konusunda düzenlenen seminer İstanbul Aydın Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu eğitmenliğinde çevrimiçi olarak
gerçekleşti. Prof. Özer Kanburoğlu hazırlamış olduğu slaytlar ve konu başlakları ile düzenlenen
eğitimde, akıllı telefonlarla fotoğraf çekme süreçleri, akılı telefonlarla fotoğraf çekmenin
avantajları ve dezavantajları, objektifler ve sensörlerinin kapasiteleri, akıllı telefonlarla çekim
tekniklerinin uygulanabilirliği, fotoğrafları nasıl düzenleriz, ne tip fotoğraflar çekebiliriz ve
hangi platformlarda yayınlayabiliriz konu başlıkları İAÜMED üyeleri ile paylaşıldı.
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Etkili Sunum Teknikleri
Etkili sunum yapma, kişinin iş hayatında en fazla ihtiyaç duyacağı yetkinliklerden birisidir.
Satış, pazarlama, yöneticilik ve eğitim alanında iş hayatına devam edecek olan bireylerin,
uygulayacağı mikro yöntemler ile düşüncelerini aktarmak istediği kişilere mesajlarını daha
anlaşılır ve daha etkili bir biçimde aktarılmasına olanak sağlamaktadır.
İş hayatında, yöneticilerinize, müşterilerinize ya da öğrencilerinize sunum yaparken, tüm
gözlerin sizlerin üzerinde olduğu, bu ortamdan başarıyla ayrılmanın, özgüveninizi yükselteceği
uzmanlığınızı çevrenizdeki insanlara da göstermenize imkan sağlayacaktır. Sunum sonrası
dinleyicinin aklında ne anlattığınızdan daha çok, nasıl anlattığınız kalacaktır. Düşüncelerinde
siz ve firmanız hakkında bir imaj oluşmasına etken olacaktır. Etkili sunum teknikleri semineri ile
bireyin sunum esnasında kendisini daha iyi ifade edebilmesine katkıda bulunmak, ana mesajı
en etkili ve kalıcı biçimde dinleyiciye iletmesini sağlayacak teorik ve pratik bilgiler İAÜMED
üyeleri ile paylaşıldı.
Sema Aksu eğitmenliğinde düzenlenen seminerde, sunum esnasında beden dili kullanımı,
sunum yaparken sesin etkili kullanımı, sunum içeriğini organize biçimde dinleyiciye aktarma,
sunum sırasında heyecanın ve stresin kontrolü, sunum süresince izleyiciyi gözlemleme ve
motive etme, izleyiciyi analiz etme ve ihtiyaca uygun içerik hazırlama stratejileri İstanbul Aydın
Üniversitesi Mezunlar Derneği üyeleri ile çevrimiçi olarak paylaşıldı.
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Etkili İletişim Becerileri
İletişim, etrafımızdaki insanlarla her türlü sözlü ve sözsüz hareketlerimizle etkiletişime
geçmektir. İletişim genellikle ağızdan çıkan kelimeler olarak düşünülür. Oysa kişiler arasında
konuşma olmadan da, vücut dili, jest ve mimiklerle de iletişim kurmak mümkündür.
Birey kendisini ancak anlattıkları ile ifade edebilir. Kişiler arası iletişimde başarılı olmak,
hayatımızın her anında bizlere katkı sağlayacaktır. Sosyal hayatımız ve iş hayatımız da farklı
insanlar ve kuruluşlarla ilişki kurmaktayız. Yaşamımızın tüm aşamalarında, iyi bir iletişim,
çok daha rahat ve kolay bir süreç geçirmemize etken olabilmektedir. Kendimizi doğru ifade
ederek ve eksiksiz iletişim kurabildiğimiz anlarda daha mutlu oluruz. Başarılı olabilmek, iyi
iletişim kurma yolundan geçer. Yeterli iletişime sahip olmadan arzulanan başarıya ulaşabilmek
zorlaşabilir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı ve İletişim Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi
Hüseyin Kazan eğitmenliğinde düzenlenen seminerde, etkin dinleyici olmak, hoşgörülü ve
önyargısız olabilmek, empati kurabilmek, beden dili, hitap, ses tonu ayarlamak, kendimizi
doğru ifade edebilmek, eleştiriye açık olmak konu başlıkları İstanbul Aydın Üniversitesi
Mezunlar Derneği üyeleri ile paylaşıldı. Seminer sonrası uygulamalar ve örnekler ile etkili
iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve neler yapılması gerektiği seminere katılan öğrenci ve
mezunlar ile paylaşıldı.
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Günlük Hayatın Travmaları ile
Başa Çıkma Yolları
Travma, bireyin fiziksel ya da duygusal olarak zararlı veya yaşamı tehdit edici olarak tecrübe
ettiği, olumsuz etkileri olan bir olay veya durumun bireyin zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal
işleyişini ve iyilik halini altüst etmesi ile yaşamış olduğu süreçtir. Bireyin kontrol duygusunu ihlal
eden, durumu veya koşulları mevcut gerçekliğine entegre edebilme kapasitesini azaltabilen
çok rahatsız edici bir olaydır. Bu olaylar derinlere etki eden ve bir insanın karşılaşabileceği en
yıpratıcı tecrübelerdendir. Travmanın yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ırk, etnik köken veya
cinsel yönelim ile ilgili bir sınırı yoktur. Travmatik olayların etkileri bireyler, aileler ve toplumlar
üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır. Bazı insanlar yaşamlarını olumsuz etkilenmeden
sürdürebilse de, diğerleri zorluklar yaşayarak ve travmatik stres tepkileri gösterebilirler. Bir
bireyin travmatik bir deneyime nasıl tepki verdiği kişiseldir. Kişinin daha önceki travmatik
deneyimi az ya da hiç yoksa, güçlü bir destek sistemi ya da esnek bir kişilik yapısına sahip ise
psikolojik sağlığı çok olumsuz etkilenmeyebilir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Engin Eker eğitmenliğinde düzenlen seminerde, bireyin gündelik hayatta travmatik olaylar ile
başa çıkma yolları İAÜMED üyeleri ile paylaşıldı.
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Günlük Hayatta Stres Yönetimi
Stres, gündelik hayatta insanların yaşamına olumsuz yönde etki edebilen bir faktör olmakla
birlikte hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan gelişen, değişen ve gün geçtikçe daha
karmaşık bir hal alan yaşam şartları içerisinde, stresle karşı karşıya kalmakta ve karşılaştığı
stresi önlemesi ise imkansız hale gelebilmektedir. Günlük yaşamda maruz kalınan stres
durumu kişinin hem fiziksel, duygusal, davranışsal ve ruhsal sorun yaşamasına hem de kalıcı
bir hastalığa yakalanmasına neden olabilmektedir. Maruz kalınan strese verilen tepkiler ise
bazı zamanlarda bireyin yaşamını tamamen zorlaştırabilmektedir. Son yıllarda sosyal bir sorun
haline gelen stres, yaşamın her alanında ve ayrıntısında ortaya çıkabilmesinden ötürü stresin
yok olması, yaşamın son bulması anlamına da gelmektedir. Bu nedenle, bireyin stresle yaşamayı
öğrenmesi ve olumsuz etkilerini en aza indirmesi için stres yönetimini bilmesi büyük önem arz
etmektedir. Stresin yönetilebilmesinin ne anlama geldiğini, nasıl ortaya çıktığını, belirtilerinin ve
sonuçlarının neler olabileceğini ve stresle baş etmek için neler yapılması gerektiğinin bilinmesi
de oldukça önemlidir. Etkili bir stres yönetimi, bireyin fiziksel ve ruhsal dengesini korumasına
yardımcı olurken; problem çözme ve karar verme yeteneğinin artmasına ve günlük yaşamda
verimliliğinin yükselmesine olanak sağlamaktadır.
Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer eğitmenliğinde, “Günlük Hayatta Stres Yönetimi” semineri
İAÜMED üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.
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İlişkilerde Temel İhtiyaçlar ve
Partner Seçimi
İlişkilerde partner seçimi, hayatımızda almış olduğumuz en önemli kararlardan bir tanesidir.
Partnerimiz, hayatımızdaki en önemli insanların başında gelmektedir. Bu sebeple bizim için özel
olan bu kişiyi bulmak, bir birliktelik yaratmak ve bunu sürdürmek için emek ve zaman harcarız.
Partner seçiminde karar verme sürecinde bilinçli davranışlar ve değerlendirmeler olabildiği
gibi, farkında olmadan almış olduğumuz kararlar da etkilidir. Kimi kararlarımız farkındalıkla
alınırken, kimi kararlarımızın altında yatan ve ilk bakışta farkında olmadığımız bilinç altımızda
yatan nedenler olabilir. Partnerimize duyduğumuz çekim, duygularımız, ilgimiz, sevgimiz
yalnızca rasyonel değerlendirmeler sonucu oluşmaz. İlişkilerin özellikle başlarında, görünüşte
açıkça belli olmayan kimi nedenler partnerimize dair yoğun hisler hissetmemize neden olabilir.
Bunun sebebi, ilişkilerde çok farklı sebeplerle çekim duyguları yaşamamızdır.
İlişkilerde temel ihtiyaçlar ve partner seçimimizi etkileyen faktörler Klinik Psikolog Dr.
Kahraman Güler tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği ve İstanbul Aydın
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortak organizasyonunda öğrenci ve mezunlarla çevrimçi
seminerde paylaşıldı. Seminer sonrası katılımcıların sorularını cevaplayan Klinik Psikolog Dr.
Kahraman Güler örneklemelerle, tecrübe ve bilgilerini katılımcılara aktardı.
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Kişilerarası İlişkilerde
Psikolojik Yönetim
Kişilerarası ilişkiler ve iletişim, insan yaşamındaki belirleyici rolünün önemi gün geçtikçe
önemi daha çok bilinmektedir. Günlük hayatımızda nasıl bir iletişim içinde olduğumuzu ve diğer
insanlarla kurmuş olduğumuz ilişkilerimizde kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, bu ilişkilerden nasıl
etkilendiğimizi düşündüğümüzde, iletişimin yaşamımızdaki önemini daha iyi kavrayabiliriz.
Kişilerarası ilişkiler ve iletişim yaşamın tüm alanlarında yer almaktadır. İnsan ilişkilerinde
başarılı, sosyal hayatında etkili bir biçimde iletişim kuran bireylerin yaşamda daha başarılı ve
mutlu olması kaçınılmazdır. Bazı mesleklerde kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerileri “olmazsa
olmaz” düzeyde önemlidir.
Bu eğitim ile sosyal hayatımızda ve mesleki yaşantımızda insan ilişkileri ve iletişim konusunda
gerekli ve yeterli düzeyde anlayış ve beceriye sahip olmak için neler yapılması gerektiği, Uzman
Psikolog Dilara Çalışkan Karadeve tarafından, İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği ve
İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortak organizasyonunda öğrenci ve mezunlar
ile çevrimiçi seminerde paylaşıldı.
Seminer sonrası katılım sağlayan İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED)
üyelerine sertifikaları verildi.
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Topluluk Önünde
Konuşma Teknikleri
Topluluk önünde konuşma teknikleri semineri, iş hayatımızda ve sosyal yaşantımızda ve
birçok mesleğin doğası gereği olması gereken, karşımızdaki insanlara aktarmak istediğimiz
duygu, düşünce ve fikirlerimizi en etkin şekilde aktarmamıza destek olan iletişim tekniğidir.
Güçlü ve etkili konuşmanın, ikna edici ve başarılı sunumlar gerçekleştirmenin iş dünyasındaki
başarıyla olan ilişkisi artık herkes tarafından kabul edilmektedir. İkna eden, kendinden son
derece emin görünen ve insanları ortak bir amaç uğrunda toplayabilen kişilerin ortak
noktalarından bir tanesidir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı ve iletişim uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin
Kazan eğitmenliğinde, İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) aracılığı ile
düzenlenen seminerde, başarılı bir sunum için neler yapılması gerektiği, beden dili, hitabet,
diksiyon, doğru nefes kullanımı, konuşma ve sunumlarda insanları etkileme yöntemleri, İstanbul
Aydın Üniversitesi öğrenci mezunları ile çevrimiçi seminerde paylaşıldı. Seminer sonrası katılım
sağlayan üyeler ile örnek çalışmalar yapılarak, teoriden pratiğe uygulamalarla, katılımcıların
soruları cevaplandırılarak eğitim tamamlandı.
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Temel Düzeyde Solidworks Eğitimi
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen, İstanbul Aydın
Üniversitesi ABMYO Makine Program Başkanı Öğr. Gör. Serkan GÖK’ün eğitmenliğinde,
Solidworks eğitimi 30 saat çevrimiçi olarak düzenlendi.
Solidworks kursuna katılım sağlayan üyelerimiz, montaj ve simülasyon uygulamaları, sonlu
elemanlar analizi, mukavemet analizi ve malzemeye ilişkin çeşitli mühendislik hesaplarını
öğrenerek, minimum hatayla tasarım yapabilme eğitimi aldılar.
Eğitimde, sketch modelleme, geometrik kısıtlamaların atanması ve görüntülenmesi,
dimensionons/relations araç çubukları, featuras (katı) modelleme, modellerin düzenlenmesi,
assembly (montaj) modelleme, drawing (teknik resim) oluşturma, ve görsel sunum oluşturma
konuları ele alınmıştır. Bu eğitim ile teknik resim okuma, imalat ve kesici takım bilgisi, ölçme
ve kontrol aletlerini kullanabilme ve CNC kodlarını elde yazabilmeyi öğrenen kursiyerler, kurs
sonunda kazanılacak CNC tezgahı (CNC tezgah operatörlüğü) ve CNC programını kullanabilme
yetisini öğrendiler.
Eğitimde başarılı olan kursiyerlere, İAÜMED ve İAÜSEM tarafından sertifika verilerek,
uluslararası geçerliliği olan CSWA sınavına katılma ve CSWA sertifikası alan öğrenciler ayrıca
CSWP sınavına girmiş ve başarılı olanlar uluslararası profesyonel solidworks kullanıcısı
olduklarını belgelemişlerdir.

61

İstanbul Aydın Üniversitesi

Diksiyon Eğitimi
Ses tonumuz ve konuşmamız ile insanları etkileme, kendimizi daha iyi ifade etme, sözcükleri
doğru şekilde kullanma, iş ve sosyal hayatımızda hedeflerimize daha kolay ulaşabilmek için
en etkili yöntemlerden biridir. Başarılı bir iletişim için etkin bir diksiyon; günlük hayatta
ve iş yaşamında vazgeçilmezdir. Güçlü bir iletişim ile insanları etkileyerek, kendimize olan
güvenimizi de sağlamış oluruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) aracılığı ile çevrimiçi olarak
düzenlenen diksiyon eğitiminde günlük hayatta kullanmış olduğumuz kelimelerin gücü ve
doğru kullanımının, insanlar üzerinde etkisi ve yöntemleri paylaşıldı.
Diyafram destekli, doğru nefes ile heyecanı kontrol altına alma, doğru bir konuşma temposu,
güçlü bir ses tonu ve anlaşılır konuşma üzerine, hayat boyu kullanılabilecek çalışmalar teorik
ve uygulamalı olarak eğitimde paylaşıldı. Doğru, renkli ve etkili bir konuşma için diksiyon ile
fonetik kurallarına uyularak nasıl gerçekleştirileceği anlatıldı.
Radyo Programcısı, TV Sunucusu ve Diksiyon Eğitmeni Eftalya Nur Hanzade eğitmenliğinde
düzenlen seminerde, üyelere uygulama ve örneklemeler ile daha etkin, güçlü bir iletişimin
nasıl oluşturulması ve kişinin vermek istediği mesajı karşısındaki bireye daha etkili aktarması
için yöntemler paylaşıldı. Seminer sonrası katılım sağlayan İAÜMED üyelerine Diksiyon Eğitimi
sertifikaları verilerek eğitim tamamlandı.
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Şema Terapi Bağlamda
Partner Seçimlerimiz
İnsan dünyaya geldiğinde zihninde sabit bilgiler yoktur ancak insan bilgi edinme ve
bilgiler işleme kapasitesiyle dünyaya gelir. Böylelikle her an ve her deneyim sonucu yeni bir
bilgi edinir ve bu bilgiler zihnimizde karmaşık ağlar şeklinde korunur. Biz de dünyayı bu bilgiler
yoluyla algılar ve hareket ederiz. İnsan zihninde bilgilerin organize edilmesinde şemalar görev
alır. Şemalar herhangi bir şeye ilişkin geliştirdiğimiz ana kalıp yargıdır. Şemalar her şeye dair
geliştirilebileceği için sayılarla belirlenemeyecek kadar çok olabilirler.
Şematerapi Bağlamda Partner Seçimleri Semineri, Şema terapi üzerine akademik çalışmalar
yaparak eğitimler veren, Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler’in konuk olarak katıldığı programda,
İstanbul Aydın Üniversitesi Enstitü Müdür Yardımcısı ve İletişim Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi
Hüseyin Kazan moderatörlüğünde “Doğru partner nasıl seçilir?” sorusuna cevaplar arandı.
Partnerlerimizi hangi kriterlere göre seçiyoruz, Neden mutsuz olmamıza rağmen hep aynı
profildeki partnerleri seçiyoruz, Şema terapinin partner seçimindeki rolü ne? gibi sorular
programın ana çerçevesini oluşturdu. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının
katıldığı eğitim sonrası, İAÜMED üyelerinin ve katılımcıların soruları cevaplanarak, eğitim
tamamlandı.
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Temel Seviye
İşaret Dili Eğitimi
İşitme sorunu olan kişilerin; duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını ifade ederken el hareketleri ve
yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel dil İşaret Dili olarak tanımlanmaktadır. Ülkelere
göre kullanılan işaret dili farklılık göstermektedir.
Temel Seviye İşaret Dili Eğitimi Programı ile üyelerimiz kamu ve özel sektörde istihdam
şansını arttıracak bir şekilde meslek edinmesinde basamak sağlaması ve işitme engelliler ile de
iletişim kurmak isteyen herkesin yanında olmayı amaçlamaktadır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar
Derneği ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortak organizasyonu ile
düzenlenen 40 saatlik online sertifikalı Temel Seviye İşaret Dili Eğitimi ile hafta içi ve haftasonu
farklı grupların katılımı ile düzenlendi.
İletişim ve hizmet sektöründe kariyer planlaması yapan öğrenci ve mezunları için farklılık
sağlayacak eğitim, yoğun katılım ile gerçekleşti. Seminer sonrası, eğitime katılım sağlayan ve
başarılı olan İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) üyelerine sertifikaları
verildi.
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İstanbul Aydın Üniversitesi
Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Kursları
İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED)
işbirliği ile düzenlenen İAÜ Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
kursları, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının kişisel ve kariyer gelişimine destek
olmak amacıyla 30.11.2019 tarihinde iki yüzü aşkın mezun, öğrenci katılımı ve seviye belirleme
sınavları sonuçları ile alanlarına göre sınıflandırılarak başladı.
Akademik kariyer planlayan, kendi alanları ve alanları dışında uzmanlaşmak isteyen
bireylerin, yüksek lisans (tezli) ve doktora eğitimine devam etmek isteyen kişilerin ÖSYM
tarafından düzenlenen ALES sınavından minimum 55 (ellibeş) puan almak zorunda olduğu
sınava hazırlık amacı ile 200 (ikiyüz) saatlik eğitim programı, kursiyerlere Matematik, Geometri,
Sayısal Mantık, Sözel Mantık ve Türkçe dersleri, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından,
ALES konuları anlatılarak, örnek sorular çözülerek ve deneme sınavları uygulanarak, çevrimiçi
olarak yıl boyu devam etti.
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Dikey Geçiş Sınavı
(DGS) Kursları
İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından 9 yıldır ara vermeden başarı ile düzenlenen İAÜ
Dikey Geçiş Sınavı kursları, iki yıllık ön lisans eğitimi alan, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci
ve mezunlarının, dört yıllık lisans eğitimi almasına destek olmak amacıyla 30.11.2020 tarihinde
başlayarak, temmuz ayında sınav tarihine kadar devam etmektedir. 1000’i aşkın mezun ve
öğrencinin, seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre kursiyerlerin seviyelerine ve alanlarına
uygun sınıflarda eğitim yapılmaktadır.
İki yıllık ön lisans eğitimi tamamlayan ya da tamamlamak üzere olan bireylerin, 4 yıllık fakülte
eğitimine geçiş sağlamak isteyen mezun ve öğrencilerimizin ÖSYM tarafından düzenlenen DGS
sınavından yeterli puan alması ve sınava hazırlanması amacı ile 350 saatlik eğitim programı
eşliğinde kursiyerlere Matematik, Geometri, Sayısal Mantık, Sözel Mantık ve Türkçe dersleri
alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından konular anlatılarak, sorular çözülerek ve deneme
sınavları eşliğinde Cumartesi, Pazar yada hafta içi akşam grupları ile yıl boyu ücretsiz olarak
düzenlenmektedir. Ayrıca tercih döneminde, yıl boyu mezun ve öğrencilerimize İstanbul
Aydın Üniverstesi Dikey Geçiş Sınav (DGS) Koordinatörlüğü tarafından tercih danışmanlığı ve
rehberlik hizmeti de verilmektedir.
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Dijitalleşme ve Yönetişimin
Sürdürebilirliği
Küresel platformlar ve iş dünyasında öne çıkan konular incelendiğinde, çevre, İklim
değişikliği ve sürdürülebilirlik ile Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamlarının en ön sıraları aldığını
gözlemlemekteyiz. Almanya başta olmak üzere önce Avrupa’da ve daha sonra ABD ve İngilizce
konuşulan diğer gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan “dördüncü sanayi devrimi” tüm dünyanın ve
ülkemizin gündemindedir. Dijital dönüşüm, dijitalleşen endüstri, dördüncü sanayi evrimi gibi
birbirine benzer değişik kelimelerle de ifade edilen Sanayi 4.0; ülkemiz ekonomisinin tüm
sektörlerini ve her ölçekten firmayı etkileyecek akımlar geliştirmektedir ve bu akışın içinde
yer almadan endüstriyel faaliyetlere devam etmek zorlayıcı görünmektedir. Kurumların ileriye
yönelik tüm strateji ve politikalarında, yatırım, geliştirme plan-proje ve uygulamalarında da
büyük resme odaklı olarak özellikle iklim değişikliği hareketi ile birlikte, Sanayi 4.0 dönüşümü
de firmalar için bir ana çerçevedir.
“Dijitalleşme ve Yönetişimin Sürdürebilirliği, Sanayileşmemi Sanallaşma mı?” seminerine,
İstanbul Aydın Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sürdürebilirlik UYGAR Merkezi ve İstanbul
Aydın Üniversitesi Kalite Yönetimi ve KGS Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Adil
Salepçioğlu’nun konuk olduğu seminer çevrimiçi olarak düzenlendi.
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İnternette Oyun Oynama ve
Diğer Bağımlılık Bozuklukları
Son yıllarda teknolojik gelişmelerin ivme kazanması, ‘bağımlılık’ kavramının içeriğinin de
genişlemesine etken oldu. Geçmişte sadece psikoaktif maddeler ile ilişkilendirilirken, günümüzde
maddeye dayanmayan ve davranışsal bağımlılıklar olarak adlandırılan yeni bir bağımlılık
kategorisi ile karşımıza çıkmaktadır. Psikiyatrik bir tanı kategorisi olarak tanınan, tek bozukluk
kumar oynama bozukluğu olsa da oyun bağımlılığı, egzersiz bağımlılığı ve alışveriş bağımlılığı
gibi birçok davranışsal bağımlılık türünün olduğu bilinmektedir. Bu bağımlılıklar haz verici
doğalarından ve günlük yaşamın bir parçası olabildiği için ortaya çıkardıkları olumsuz psikolojik,
fizyolojik ve sosyal etkiler gölgede kalabilmektedir Atölye çalışması ile birbirinden farklı görünen
ancak bazı ortak noktaları bulunan oyun ve egzersiz bağımlılığını daha yakından incelemek ve
bu iki bağımlılık hakkında yapılan araştırma bulgularını ve problemli davranışlar hakkında neler
yapılabileceği hakkında önerilerde bulunuldu.
Eğitmenliğini Aile Terapisti Assoc. Prof. Dr. Bonnie Lee, University of Lethbridge Clinical Fellow,
American Association of Marriage and Family Therapy, moderatörlüğünü İAÜ Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Işık’ın yaptığı, seminerde İAÜ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunları bir araya geldi.
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Pandemi Günlerinde
Kaygı ve Motivasyon
Kaygı; kişinin dış dünyası yada iç dünyasında bir uyaranla karşılaştığında, yaşadığı
bedensel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Kişinin karşılaştığı olaylar karşısında duyduğu ve
engellemekte zorluk çektiği aşırı endişe ve uyarılmışlık halidir.
Motivasyon, davranışlarımızı olumlu yönde etkileyen önemli bir güçtür. Belirli bir hedefe
veya amaca doğru harekete geçirir, çalışmaya teşvik eder. Amaçlara ulaşmamız ve istenilen
sonuçların elde edilmesi hatta psikolojik sağlık için motivasyon gereklidir.
“Pandemi Günlerinde Kaygı ve Motivasyon” semineri ile gündelik hayatın önemli
unsurlarından olan kaygı ve motivasyon sorununun pandemi döneminde yoğun artış göstermesi
ve kaygılarımız karşısında neler yapılması gerektiği söyleşi konusunun bu çerçevede oluşmasını
sağladı.
Uzman Psikolog Funda Kıvrıkoğlu’nun konuk olarak katıldığı programın moderatörlüğü
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED) & DGS Koordinatörü ve Eğitmen Halil
Özdek tarafından yapıldı. Öğrenci ve mezunların sorularının cevaplandığı programda, kaygının
insan hayatındaki yeri, kaygı ile baş etme yolları, motivasyon teknikleri, sınav ve kaygı konuları
da ele alındı.

69

İstanbul Aydın Üniversitesi

Renk Psikolojisi,
İmaj ve İletişim
Renklerin insan hayatındaki önemi büyüktür ve insan psikolojisine etki eden yönü de
bulunmaktadır. Pazarlama stratejileri incelenmiş olduğunda, her markanın kendi öz rengi ve
logosu bulunmaktadır. Logolar markaların kurumsal kimlikleri ve markaların akılda kalıcılığını
sağlayan, markayla özdeşleşen görsel araçlardır.Renkler bilinçaltımızı etkileyen ve bizlere
farkında olmadan mesajlar vererek, markalarla ilgili algı oluşturur. Bu algı da marka tercihlerimizi,
o marka hakkındaki düşüncelerimizi ve zihnimizde nasıl konumlanması gerektiğini belirler.
Dolayısıyla markaların kullandıkları logo ve renkler şirket vizyonunu ve tüketicide yaratmak
istediği etkiyi yansıtabilmektedir.
Her renk insan zihninde farklı etkiler yaratır. Kimi renkler soğuk, kimi renkler sıcak renk
olarak tanımlanır. Kimi renkler heyecan, enerji verirken kimi renkler resmiyeti, ciddiyeti
çağrıştırır. Renklerin algı üzerindeki etkisi kişilerin karar verme süreçlerinde de önem arz
etmektedir. Renklerin psikolojik etkisi ile insanları etkilemek ve dikkatlerini çekmek mümkün
hale gelmektedir.
İletişim Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kazan eğitmenliğinde, İstanbul Aydın Üniversitesi
Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Gülşah Dizar moderatörlüğünde düzenlenen
eğitimde renklerin insan psikoloji, iletişim ve imaj üzerindeki etkisi İAÜMED üyeleri ile paylaşıldı.
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Pandemi ile Birlikte Yaşanan
Dijitalleşmenin Hayatımıza Etkileri
Pandemi süreci ile birlikte dijital teknolojilerin hayatın her alanında kullanımı ve dönüşümü
büyük bir ivme kazandı. Bilgisayar ve internet alt yapısını kullanarak daha hızlı ve kolay şeklide
bilgiye ulaşım, haberleşme ve elektronik ortam olanaklarını kullanma alanı pandemi süreci
ile birlikte tüm sektörlerde, hızlı bir geçişin olmasına etken oldu. Pandemi süreci dijitalleşme
açısından bir nevi sıçrama tahtası olarak kabul edilebilir.
Eğitimden iletişime, alışverişten şirket toplantılarına kadar birçok sektörde dijitalleşmenin
zorunlu bir ihtiyaç olduğunu da ortaya koymuştur. Bu süreci başarı ile sürdüren kişi ve kurumlar
çalışmalarını en az zararla sürdürürken, dijitalleşme sürecine geçiş sağlayamayan birçok kurum
büyük zarara uğramıştır.
Survivor Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli konuk olarak katıldığı, İstanbul Aydın Üniversitesi
Mezunlar Derneği Koordinatörü ve Eğitmen Halil Özdek’in moderatörlüğünde düzenlenen
söyleşide, dünyada ve ülkemizde pandemi ile birlikte dijitalleşme süreci üzerine analizler yapıldı
ve sonuçları İAÜMED üyeleri ile paylaşıldı. Seminer sonrası katılımcıların sorularını cevaplayan
Açıkelli, yeni çalışma ortamları ve farklı platformlar ile önümüzdeki günlerde dijitalleşmenin
etkilerini çok daha iyi bir şekilde gözlemleyeceğimizi belirtti.
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CV’nizi Öne Çıkarın!
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği, Graduate – Expert Experiences Series
(GEES), Mezun – Uzman Deneyimleri Serisi olan GEES söyleşileri ile alanında başarılı İAÜ
mezunlarını akademisyenlerle bir araya getirdi
Sektör ve kariyer tecrübelerinin öğrencilerle paylaşıldığı GEES söyleşileri serisinde, öğrenciler
bölümleri ile ilgili gelişmeler ve yenilikler hakkında da bilgi sahibi oldu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Yönetimi 2007
yılı mezunu Berat KIRCA, mezuniyet sonrası yerli ve yabancı birçok şirkette İnsan Kaynakları
Müdürlüğü ve Yöneticiliği gibi pozisyonlarda görev yapmış ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri
merkezli Varroc Türkiye firmasında Türkiye Kıdemli İK İş Ortağı olarak çalışma hayatına devam
ediyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi Yöneticisi Öğr. Gör. Süleyman Sözer KIRCA
moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, öğrencilerin kariyer planlamaları, öğrencilik ve
sonrası süreçte yapması gereken, fayda sağlayacak bilgiler, sektörel gelişmeler ile entegre
edilerek İAÜMED üyeleri ile paylaşıldı.
Söyleşi sonrası öğrencilerin sorularını cevaplayan 2007 yılı İnsan Kaynakları programı
mezunumuz Berat Kırca, yıllar sonra üniversitesi ve genç arkadaşları ile bir araya gelmekten
mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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Tasarım Dünyasında
Yenilikler ve Kariyer
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Tasarım Basım Yayımcılık
2008 yılı mezunu Öğr. Gör. Cihan Çetinkaya’nın konuşmaları ile İstanbul Aydın Üniversitesi
ABMYO Basım ve Yayım Teknolojileri Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgül Yaman’ın
moderatörlüğünde düzenlenen Mezun – Uzman Deneyimleri Serisi (GEES) söyleşilerinin ikinci
serisinde bir araya geldi.
“Tasarım Dünyasında Yenilikler ve Kariyer” söyleşisi ile, tasarım alanında kariyer planlaması
yapan öğrencilere, öğrencilik yıllarında ve mezuniyet sonrası, iyi bir kariyer için yapılması
gerekenler, tasarım dünyasında kariyer basamaklarında yükselmek için teknik bilgiler,
mezuniyet sonrası iş dünyasına adaptasyon ve sektör de gerçekleşen yenilikler, öğrenci ve
mezunlar ile paylaşıldı.
Söyleşi sonrası katılımcıların soruları cevaplayan 2008 yılı Tasarım Basım Yayımcılık
mezunumuz Cihan Çetinkaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği (İAÜMED)
organizasyonuna teşekkür ederek, sektör ve kariyer yolunda öğrencilerle paylaştığı bilgileri
için teşekkür edildi.
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Bilişimde Girişimcilik ve
Kariyer Yolu
İstanbul Aydın Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin düzenlediği GEES söyleşilerinin üçüncü
konuğu, İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 2013 yılı mezunu
Öğr. Gör. İlkay Yelmen ve Yazılım Mühendisliği Eski bölüm başkanı Doç. Dr Metin Zontul’du.
Turkcell’de Ürün Müdürü, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde akademisyen ve girişimci olarak
çalışma hayatına devam eden İlkay Yelmen, bilişim alanında çalışma alanının çok geniş yelpazeye
sahip olduğunu, yapay zekadan siber güvenliğe, veri tabanı yöneticiliğinden oyun programcılığına
kadar yüzü aşkın çalışma alanın olduğunu belirterek, dünyanın her yerinde çalışma imkanına sahip
olabilecekleri bir alan olduğunu belirtti. Bilişim alanında girişimcilik fikri olan öğrencilere, hayata
geçirmeyi istedikleri inovatif düşünceleri için, gerekli teknik alt yapı bilgisinin, ulusal ve uluslararası
projelerin hibe programların takip edilmesi yada proje kapsamında gerekli miktarda kapitalin olması
ve pazarlama kanallarının etkin kullanımı ile başarılı sonuçlar elde edebileceklerini dile getirdi.
GESS söyleşileri kapsamında, öğrencilere bilişim sektöründe girişimcilik ve kariyer üzerine
tecrübelerini paylaşan Öğr. Gör. İlkay Yelmen ve Doç. Dr. Metin Zontul, söyleşi sonrası öğrencilerin
bilişim sektöründe girişimcilik ve kariyer üzerine sorularını cevaplayarak, öğrencilere destek
olmaktan her zaman mutluluk duyacaklarını dile getirdiler.
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Merkezimizin kuruluş amacı; Üniversitemizin ön
lisans, lisans ve yüksek lisans programları
dışında bilgi toplumunda ihtiyaç duyulan eğitim
programlarının oluşturulması ve
düzenlenmesidir.
Rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen tüm
bireyleri, felsefesini “ Eğitim Sürekli İse
Anlamlıdır ” diyerek tanımladığımız,
merkezimizin eğitim programlarına davet
ediyoruz.

PROGRAMLAR
Bilirkişilik (Bakanlık Yetkisiyle)
Çocuk Eğitimleri
Dijital ve Bilişim Eğitimleri
Gastronomi
Hukuk Eğitimleri
Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk (Bakanlık Yetkisiyle)
İş Hukukunda Uzman
Arabuluculuk (Bakanlık Yetkisiyle)
İnsan Kaynakları Eğitimleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Öğretmenlik ve Psikoloji Eğitimleri
Sınavlara Hazırlık Eğitimleri
Spor Eğitimleri
Yabancı Diller
Tıp Eğitimleri
İŞKUR eğitimleri
Aşçı Yardımcısı
Girişimcilik

Florya Yerleşkesi 0535 032 34 80 - Bakırköy Yerleşkesi 0535 032 34 86 - Beşiktaş Yerleşkesi 0535 032 34 82
Büyükçekmece Yerleşkesi 0554 579 76 79 - Kadıköy Yerleşkesi 0535 032 34 81

444 1 428

Mezunlar Derneği

DOSYA KONUSU: KAHVE TÜKETİMİ
TÜRKİYE’DE KİŞİ
BAŞINA KAHVE
TÜKETİMİ 10 YILDA
3 KATTAN
FAZLA ARTTI!
Türkiye’nin sanıldığı gibi
bir “çay ülkesi” olmadığını
ifade eden barista eğitmeni
Naim Koca, 2011 yılından
bu yana Türkiye’de kişi
başına kahve tüketiminin 3
kattan fazla arttığını söyledi.
Koca, “Etmenler çeşitli olsa
da Türkiye’de kişi başına
kahve tüketimi 10 yılda 350
gramdan 1,1 kilograma çıktı”
dedi.
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Ataşehir’de yer alan Barista Akademi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı barista
eğitimi veren Naim Koca, kahveyi, 3’üncü dalga kahve akımını, Türk kahvesini ve kahvenin
Türkiye’deki serüvenini değerlendirdi.
“Kahvenin Bizdeki Geçmişi Daha Eski”
Türkiye’nin bir “çay ülkesi” olarak bilinmesinin
aksine kahvenin Türkiye’deki geçmişinin daha eski
olduğunu ifade eden Koca, “Çayın Türkiye’deki
geçmişi yaklaşık 100 yıl kadar geriye gidebiliyor.
Oysa kahve, tam 600 yıldır bu topraklarda
tüketiliyor. Ancak son yıllarda ülkemizde kahve
tüketiminin arttığı da bir gerçek. İncelediğimizde
2011 yılında yıllık kahve tüketimi kişi başı 350 gr
iken, 2021 yılında 1,1 kilograma kadar yükselmiş
durumda. Bu yaklaşık 3,1 kat artışa tekabül ediyor.
Bunun çeşitli sebepleri var. COVID-19 pandemisi
öncesini düşünürsek, insanların sosyalleşme
ihtiyacı son derece büyük bir artış göstermişti.
Kafelerin artması da bu ihtiyacı karşıladı ve
insanlar bu kafelerde sosyalleşmeye başladı. Bir
de bilinç düzeyinin yükselmesi, insanların gazlı
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içeceklere
alternatif
aramasına
neden oldu. Bu
arayış, pandemi
sürecinde evde kalınan
sürenin artması ve bu zamanın mümkün
olduğunca iyileştirilmesi ihtiyacını getirdi. Bu da
insanları kahveye yöneltti” diye konuştu.
“Türk Kahvesi Bir Tür Değil, Bir Pişirme Yöntemi”
Son yıllarda dünya genelinde Türk kahvesinin popülerliğinin yükselişte
olduğuna dikkat çeken Koca, “Türk kahvesi aslında bir kahve türü değil, bir
pişirme yöntemidir. Baktığımızda, basınçlı makinalarla yapılan espresso
bazlı kahve, suyun kendi hacmiyle kahveyle buluştuğu filtre kahve
ve Türk kahvesi yöntemi olmak üzere üç tip pişirme yöntemi söz
konusudur. Bu pişirme yöntemini, geçmişte Osmanlı’nın hakimiyet
kurduğu bölgelerde, Greek Coffee, Gürcü Kahvesi, Bulgar Kahvesi
ve Tatar Kahvesi gibi isimlerle görmekteyiz. Tüm bu türlerin pişirme
yöntemi, Türk kahvesinin pişirme yöntemini temel alır. Söz gelimi Tatar
Kahvesi, pişirme yöntemi olarak Türk kahvesine en yakın yöntemdir.
Türk kahvesi, telvesiyle beraber pişen tek kahve pişirme yöntemidir.
Bu tür kahvenin son yıllardaki popülaritesini Avrupa’da yaşayan Türklere
borçluyuz diyebiliriz. Bunun yanında kahve üzerine düzenlenen yarışmalar
ve Türk kahvesi makinası üreten yerli markalarımızın başarısı da önemli
etkenler” dedi.
“Dünyada Konuşabilen Tek Kahve Türk Kahvesidir”
Türk kahvesini “Dünyada konuşabilen, kendini anlatabilen tek kahve
türevi” olarak tanımlayan Koca, “Türk kahvesi pişirme yöntemi, Osmanlı
halkı tarafından bulunmuş, tarihte ilk kahve pişirme yöntemi olan, pişirme
tarzı bakımından tek olsa da, çok fazla çeşidi bulunan bir türevdir. Kahveye
aroma katabileceğini düşündüğünüz, demlendikten sonra koku ve tat
olarak hoşunuza giden her ürünle, söz gelimi lavanta, adaçayı, ıhlamur,
çilek, portakal, tarçın, kakule ve zencefil gibi ürünlerle Türk kahvesi
pişirebilirsiniz. Diğer demleme yöntemlerinin aksine kahveyi
filtreleyerek değil, doğrudan suyun içerisinde pişirerek kahve
elde edilir. Diğer kahvelere göre biraz daha
yoğun ve ‘’acı’’ olarak tabir edilse de, doğru
demleme teknikleri kullanıldığı zaman
hafif ve lezzetli bir kahve
içebilirsiniz”
ifadelerini
kullandı.
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Üçüncü Nesil Kahve, Kişiye Özel Kahve
Demek
Son yılların popüler kahve tüketim
akımlarından “üçüncü nesil kahve”
akımına da değinen Koca, “1’inci nesil
olarak adlandırılan akım, instant, yani
çözülebilir kahve markalarının ortaya
çıkardığı bir akımdı. Ardından standart
bir tat oluşturmak isteyen kurumsal
kafelerin ortaya koyduğu 2’nci nesil
akım geldi. ‘Kişiye özgü’ kahve olarak
adlandırabileceğimiz 3’üncü nesil kahve
akımı ise, kahveyi demleyen kişinin
damak tadının ve zevklerinin ön plana
çıktığı, Chemex, V60, Hario Drip, Syphon,
French Press, Cold Brew, Aeropress, Cafe
Solo, American Press, Mocha Pot ve
Clever gibi çeşitli demleme yöntemleriyle
birlikte amacın nitelikli kahve içmek
olduğu bir dönemdir” açıklamalarında
bulundu.
Kahve Sektörünün Hızlı
Barrista Eğitimlerini Getirdi

Gelişimi

Türkiye’de
eğitimli
baristalara
duyulan ihtiyacın, kahve sektörünün
hızlı gelişmesinden kaynaklı olduğunu
ifade eden Koca, “Bu hızlı gelişmeyle
birlikte , kahve genel kültürüne sahip,
ekip çalışmasına önem veren, espresso
makinelerine hakim, kişisel bakımına
ve gelişimine dikkat eden kalifiyeli
personellere yani ‘barista’lara ihtiyaç
duyulmaya başlandı. Sektörde Milli
Eğitim Bakanlığı ile beraber meslek
liseleri ve turizm otelcilik liselerinde
baristalığı bir ders haline getirip sektöre
baristalar yetiştirmeyi amaçladık ve
başardık da. Ayrıca Türkiye’nin en önemli
vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul
Aydın Üniversitesi bünyesindeki Sürekli
Eğitim Merkezi (İAÜSEM) ile birlikte
eğitimler düzenleyerek de bu işi ne kadar
ciddiye aldığımızı kanıtladık” dedi.

82

Mezunlar Derneği

İstanbul Aydın Üniversitesinden Barista Eğitimi
Koca, İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde verilen barista
eğitimini şöyle açıkladı: “Bu eğitimle kahve kültürü tarihinden başlayıp değişik yöntemlerle
üretilen kahveleri deneyimleyip her birinin sonuçlarını öğrenerek kahve çekirdekleri ve
kavurmadan espresso bazlı uygulamalara, makine kullanımına, dükkân operasyonundan
Türk kahvesine kadar barista mesleğine dair her detayı veriyoruz. Kahve sektöründe
çalışan veya bu sektörde kariyer yapmayı hedefleyen herkese açık olan bu eğitimde, kahve
kültürü, tarihi, tüketimi, içilme alışkanlıkları, popüler kahve türleri etkisi ve yetiştirilmesi,
kahve meyvesinin yetiştirilmesi ve oluşumu, kahve yetiştirilen kıtalar ve ülkeler, kahve
meyvesinin toplama (hasat) yöntemleri, ıslak ve kuru kahve işleme yöntemi, yeşil kahve
seçilmesi ve kusurları, kahve kavurma ve paketleme yöntemleri, tadım yöntemi (cupping),
öğütme, dozajlama, tamping sanatları, temel süt işleme teknikleri, ürün yapımı, makine
kullanım ve bakımları, barista çalışma alanı temel hijyen kuralları, temizlik, bakım ve sorun
giderme gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Yakın gelecekte, 13-14-15 Ağustos tarihlerinde,
yeni bir eğitimimiz olacak. Toplam 20 saat sürecek olan ve yüz yüze gerçekleştirilecek
olan eğitimimizde kontenjan sınırı olduğu için, katılmak isteyenlere acele etmelerini tavsiye
ediyorum. Adaylar, detaylı bilgiyi İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden
alabilirler” diyerek sözlerini noktaladı.
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Sosyal Medya
HER BEŞ ÖĞRENCİDEN BİRİ SOSYAL MEDYADA 5 SAATTEN FAZLA VAKİT GEÇİRİYOR!

İAÜ’de gerçekleştirilen bir araştırma, üniversite öğrencilerinin beşte birine yakını, günde 5
saatten fazla sosyal medyada vakit geçirdiğini ortaya koydu. Sosyal medyada en çok yapılan
iş ise “Ödevler, dersler ve merak edilen konular hakkında bilgi edinme” olarak açıklandı.
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin (YUAM) üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirdiği bir araştırma, çarpıcı
sonuçlar ortaya koydu. Buna göre üniversite öğrencilerinin beşte birine yakını, yani yüzde
17,3’ü, sosyal medyada günde 5 saatten fazla zaman geçiriyor. Bu öğrencilerin sosyal
medyayı kullanma amaçları ise “ödev ya da projelerle alakalı araştırma yapmak, merak
ettikleri ya da ilgi duydukları bir konu hakkında bilgi edinmek, farklı görüş ve düşünceler
hakkında bilgi sahibi olmak” olarak açıklandı.
İşte Araştırmanın Detayları
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Somayyeh Radmard
önderliğinde, Doç. Dr. Yılmaz Soysal, Dr. Öğretim Üyesi Ali Yiğit Kutluca ve Arş. Gör.
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Zeynep Türk’ten oluşan ekip, üniversitenin Eğitim,
Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari
Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Diş Hekimliği,
Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nda
1, 2, 3, ve 4’üncü sınıfta öğrenim gören, 2 bin 048’i
kadın, 1169’u erkek, toplam 3 bin 283 öğrenci ile
gerçekleştirdiği araştırmada, katılımcı öğrencilerin
yüzde 40,4’ünün günlük vakitlerinin en azından
1 ilâ 3 saatini, yüzde 34,8’inin 3 ilâ 5 saatini, yüzde
17,3’ünün ise günde 5 saatten fazla zamanını sosyal
medya platformlarından birinde geçirmekte olduğu
belirledi. Araştırmaya katılan öğrencilerden çoğunun
sosyal medya araçlarını, ödev ya da projelerle alakalı
araştırma yapmak, merak ettikleri ya da ilgi duydukları
bir konu hakkında bilgi edinmek, farklı görüş ve
düşünceler hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile
sosyal medyada zaman geçirmekten mutluluk
duyduklarını belirttikleri, bu amaçla sosyal medya kullanan öğrencilerin daha çok Güzel
Sanatlar, Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakültelerinde öğrenim gördükleri tespit edildi.
Eğlence Amacıyla da Kullanılıyor
Araştırmada, katılan öğrencilerin akademik başarı düzeyleri arttıkça sosyal medyayı
eğlence, dijital-sosyal iletişim ve sorun çözmekten ziyade daha çok bilgi paylaşımı
amacıyla kullanma eğiliminde oldukları tespit edildi. Eğlence amaçlı kullanım boyutunun
en yüksek kullanım oranı İletişim ve Eğitim Fakültesi’nde görüldü. Diğer taraftan İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, sosyal medya gruplarıyla iletişim
halinde olabilmek amacıyla diğer fakültelerde öğrenim gören öğrencilere göre sosyal
medyayı daha fazla kullanmakta oldukları tespit edildi. Bununla birlikte, İletişim Fakültesi,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim
gören öğrencilerin, diğer fakültelerdeki öğrencilere nazaran sosyal medya gruplarını daha
çok sorun çözme amaçlı kullanma eğiliminde oldukları da ortaya çıktı.
Sorun Çözme Platformu
Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle araştırmaya katılan, sosyal medyayı
kullanan öğrencilerin, sağlık ile ilgili sorunlarına çözüm yolları bulmak, kimseyle
paylaşamadığı kişisel sorunlara çözüm bulmak ve başkalarının günlük yaşamlarını takip
etmek için sosyal medyayı kullandıkları belirlendi. Araştırmaya dâhil olan katılımcıların
birçoğunun sosyal medyayı sosyal çevrelerindeki insanlarla yaşadıkları sorunları çözmek,
aynı zamanda arkadaşlarının ya da ilgi duydukları kişilerin yaşantılarını takip etmek, yeni
arkadaşlıklar kurmak ve ödevleri ile ilgili okul arkadaşlarından bilgi edinmek amacıyla
sosyal medyayı kullandıkları tespit edildi. Ancak, bu öğrenciler arasında sosyal medyayı
daha çok bilgi edinmek ve paylaşmak amacıyla kullanan üniversite öğrencilerinin, sosyal
medyada bir gün içinde 3-5 saat zaman harcadıkları ortaya çıktı.
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AKEV
ANADOLU KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), 1995 yılında, bir ülkenin en büyük sermayesinin
eğitimli insan olduğuna inanan Doç. Dr. Mustafa AYDIN’ın liderliğinde akademisyenler
ve iş insanları tarafından kurulmuştur.
AKEV, 2003 yılında Anadolu BİL Meslek Yüksekokulunu, 2007 yılında ise İstanbul
Aydın Üniversitesini kurarak topluma nitelikli bireylerin kazandırılmasına destek olmuştur.
Anadolu’nun kendine has kültür ve değerlerini evrensel değerlerle birleştirerek, “dünya
insanı” olma yolunda ilerleyen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
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Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı; Türkiye’nin dört bir yanında bulunan özel ve resmi
kurumlarla geliştirdiği iş birlikleri çerçevesinde sürdürdüğü çalışmalarla her yıl, gelir
kaynakları kısıtlı birçok başarılı öğrenciye eğitim bursu sağlamaktadır. Bu bağlamda
ülkemiz gençlerini; sorumluluk sahibi, kendini geliştiren, yaratıcı, yapıcı üretim ve hizmet
sektöründe ülkemize ve dünyaya örnek, üstün nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesine
katkıda bulunmaktadır.
Projeleri sadece eğitimle sınırlı kalmayan AKEV ayrıca son dönemde belediyelerle yaptığı
iş birlikleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarla personele yönelik hizmet içi eğitim kursları,
medikal ürün temini, nakdi yardım, kira desteği gibi çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile
fuarlar, konferanslar, kongreler, paneller, söyleşiler, seminerler aracılığıyla sesini duyurarak
ihtiyaç sahibi pek çok kişiye ulaşabilmek için çalışmalarına büyük bir gayretle devam
etmektedir.

Vakıf aynı zamanda;
• Bitlis’e Uzanan Yardım Eli Projesi ile kıyafet yardımı,
• Hayata Sağlıklı Gülümseme Projesi ile ağız ve diş
sağlığı taraması,
• #1kitapkap Sanat Festivali,
• Engelsiz Yaşama Merhaba Projesi,
• Okullar: Sosyal Sorumluluk Projesi ile Ağaç Dikimi,
Sportif ve Kültürel Etkinlikler,
• Örgün Eğitim Kurumlarında Engelsiz Yaşam
Kulüpleri Eğitim Modelleri Uygulamasıyla Toplumsal
Entegrasyonun Güçlendirilmesi Projesi,
• Engelsiz Yaşam Kulüpleri Projesi,
• Sen Getir O Giysin Projesi,
• Geleneksel Ramazan İftar Yemekleri
Organizasyonları,
• Halep’e Yardım Kampanyası,
• İnsanlık Çadırı Projesi,

• Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için
meslek edindirmeye yönelik kurslar (Kuaförlük Kursu,
Dil Öğretimi Projesi, Grafik Tasarımı Eğitimi Projesi),
• Kitap Yardım Kampanyası (İhtiyaç Bölgelerine Kitap
Desteği) projeleri hayata geçirilmiştir.

Bunun yanı sıra 2021 yılı itibariyle;
• “Yuvada Gülen Yüzler Projesi” ile devlet koruması
altındaki 300’e yakın çocuğun diş taraması ve
tedavileri,
• Çalışana Destek Programı ile belediye çalışanlarına
hizmet içi eğitim,
• Ramazan ayında 1000’e yakın aileye erzak desteği,
• Webinar toplantıları düzenlenmiştir.

AKEV gerek ulusumuzun
gerekse insanlığın gelişen,
değişen ihtiyaçlarına paralel
olarak; eğitim, bilim, teknoloji,
kültür alanlarında yetişmiş insan gücü ile ülkemiz ve Avrupa
Birliği ülkeleri arasında uluslararası boyutta bir köprü görevi
görmektedir. Topluma nitelikli bireylerin kazandırılmasına
katkıda bulunan AKEV, düzenlediği projelerle ihtiyaç sahibi
bireylere destek olarak ve toplumsal problemlere çözüm üretmek amacıyla hazırlanan sosyal sorumluluk projeleriyle büyük bir hızla çalışmalarını sürdürmektedir.
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STEM
TÜRKİYE’NİN İLK STEM ÖĞRETMENİ
SERTİFİKA PROGRAMINDA 28. DÖNEM

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
Türkiye’de ilk defa 2015 yılında başlatılan STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında
27 sertifika programında 600’den fazla öğretmene STEM Öğretmeni Sertifikası verildi.
Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarında yüz yüze yapılan eğitimler, pandemi koşullarında
online senkron ve asenkron olarak yapılıyor. Şu anda 28. dönem katılımcılarının beklendiği
program, STEM Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz eğitmenliğinde gerçekleştiriliyor.
Bu konuda konuşan Doç. Dr. Akgündüz “Science (Fen), Technology (Teknoloji),
Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin
birleşiminden oluşan STEM, fen bilimleri ve matematik bilgisinin mühendisliğin tasarım
basamakları ile entegre ederek teknoloji geliştirmeyi hedefliyor. Öğrencilerin 21. Yüzyıl
becerilerini elde etmesini sağlamak ve öğrencileri STEM kariyer alanlarına yönlendirmek
için okullarda uygulanmasını öneriyoruz. Ancak, STEM eğitimi yaklaşımı, bu süreci bilen ve
doğru uygulayabilen STEM öğretmenleri ile gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda başlatılan STEM
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Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında
başlattığımız Türkiye’nin ilk STEM Öğretmen
Sertifika Programı’nın oldukça önemli.
Yaptığımız çalışmalarla STEM eğitiminin
Türkiye’de yaygınlaştırılmasını ve doğru
uygulanmasını istiyoruz. Bu bağlamda
okullarla ve öğretmenlerle çalışmalar
yürütüyoruz” dedi.
STEM eğitimini gerçekleştirecek STEM
öğretmenlerinin bu kapsamda ders
planlarını hazırlayabilmesi, mühendislik
tasarım süreçlerini bilmesi, disiplinlerarası
bağlantıları kullanabilmesi, bilimsel yöntemi
kullanması, öğrencileri yönlendirebilmesi,
tüm süreci başarılı bir şekilde yönetebilmesi
gerekiyor. Öğrencilerin, 21’inci yüzyıl
becerileri dediğimiz; eleştirel düşünme,
yaratıcılık, iletişim kurma, karmaşık
problem çözebilme ve iş birliği yapma gibi çeşitli becerileri elde etmesini STEM eğitimi
sürecinde sağlayabileceğini belirten Doç. Dr. Akgündüz, günümüzde disiplinlerin artık tek
başına kullanılmasının yeterli olmadığını, farklı disiplinleri kullanabilme becerisinin önem
kazandığını söyledi. İnsanlığın Mars’ta koloni kurma hedefinin olduğu; gezegenler arası
çağa, Endüstri 4.0 ve Toplum 4.0’a hazır bireyler yetiştirmek için eğitim sistemini de buna
adapte etmek gerekir. Tüketen değil, üreten bireylerin yetiştirilmesi gerekiyor.
Biz İAÜ STEM Merkezi olarak hem öğrencilere hem de öğretmenlere yönelik çok sayıda
proje hazırladık. Kızlar ve dezavantajlı çocuklara UNESCO ile, mesleki eğitimde TÜSİAD ve
Milli Eğitim Bakanlığı, okul dışı olarak yapılan faaliyetlerde TÜBİTAK gibi kuruluşlarla ve
destekleriyle eğitim programları geliştirdik. Bu eğitimleri başarıyla uyguladık. Kitaplar ve
makaleler yayınladık. Bunlar arasında Türkiye’nin ilk rapor kitapları da bulunmakta.
Öğretmenlere Uygulamalı Eğitim
Sertifika programı kapsamında öğretmenlerin almış oldukları uygulamalı eğitimleri
daha sonrasında okullarında uygulama fırsatı yakaladıklarına da değinen Doç. Dr.
Akgündüz, “STEM ile ilgili en önemli çalışmalarımızdan biri, içinde STEM Öğretmeni
Sertifika
Programını
gerçekleştirdiğimiz
Türkiye^’de kurulmuş ilk STEM laboratuvarıdır.
Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz burada
uygulamalı eğitim almaktadırlar. STEM eğitimin
tüm bileşenlerini ve eğitimini uygulamalı olarak
veriyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz burada
aldıkları eğitimi kendi okullarında uygulama
şansı yakalıyor. Bu konuda talep eden okullarla
da çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
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Şiddete Son
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİNDEN
ŞİDDETE KARŞI ÖNEMLİ ADIM

İstanbul Aydın Üniversitesi, başta kadına yönelik şiddet olmak
üzere, tüm canlılara yönelik şiddet ve ayrımcılığın el birliğiyle
bitirilmesi amacıyla kurulan bir platforma öncülük etti.
“Şiddeti Birlikte Bitireceğiz Platformu” adını taşıyan oluşum, yayımladığı bildiride
amacının “öncelikle erkek şiddeti olmak üzere toplumsal yaşamda karşımıza çıkan şiddetin
her türlüsüne karşı farkındalık yaratmak” olduğunu açıkladı. Platform, öğrenciler, öğretim
üyeleri ve idari personel öncülüğünde, Türkiye’nin farklı yerlerinden, farklı arka planlardan
100’ü aşkın gönüllüyle birlikte çalışacak.

92

Mezunlar Derneği

“Toplumun Tüm Kesimleriyle El Ele Vereceğiz”
Platform adına konuyla ilgili açıklamalarda
bulunan Öğr. Gör. Öznur Sevme şunları söyledi: “Şiddet, çağımızın
en büyük sorunlarından biri. Başta kadına
yönelik uygulanan erkek şiddeti olmak üzere, doğaya, hayvanlara
uygulanan şiddet, psikolojik ve cinsel şiddet
gibi türlerin hepsine
karşı mücadele etmek
üzere bir oluşuma gittik. Bu amaçla kurduğumuz çalışma gruplarında
araştırmalar,
raporlar ve akademik
faaliyetler gerçekleştirecek, sosyal etkinlikler
düzenleyecek ve atölye çalışmalarında bulunacağız. Öyle umuyorum ki, toplumun
tüm kesimleriyle el ele
vererek, insanlığın şiddete karşı mücadelesine yeni bir boyut kazandırarak bu sorunu
ortadan kaldıracağız.”
Platform Neler Yapacak?
Şiddeti Birlikte Bitirelim Platformu, akademik ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanında,
oluşturulan çalışma gruplarıyla sosyal etkinlikler düzenleyecek. Bu amaçla Atölye, Hukuk,
Araştırma ve Yayın, Basın, Radyo ve TV, Web Tasarım, Sosyal Medya adlı yedi farklı çalışma
grubu kuruldu. Ayrıca bir de Gönüllü Çalışma Grubu organize edildi. Bu grupta ise, şiddeti
bitirmek gayesini paylaşan her kesimden insanlar yer alarak platformun faaliyetlerine katkı
sağlayacak.
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E-Ticaret
DİJİTAL TİCARET VE ONLINE ALIŞVERİŞ FARKLI KAVRAMLAR

Dijital ticaret ve elektronik ticaret kavramları birbirinden
farklı mıdır? Dr. Adil Salepçioğlu bu iki kavramın
birbirinden farklı olduğunu ve Dijital ticaret kavramının
daha üst bir kavram olarak ifade edilebileceğini belirtti.
E-ticaret’te iş modellerindeki farklılıkların şirketleri
konumlandırdığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Adil
Salepçioğlu “Dijital alış-veriş şirketleri başka, sanal market
veya online market dediğimiz başka bir şeydir. İkisinin
arasındaki temel fark iş modelleridir. Diğer taraftan, dijital
şirket siteleri pandemi öncesi stratejik olarak önce pazar
yaratıp, sonra o pazarda ticaret oluştururken, pandemi
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sonrası stratejik olarak insanların beklentilerine uygun bir ticaret uygulamasına geçmiş,
yani artan talebe göre değişen bir arz yaratmaya başlamışlardır” diye konuştu.
Pandemide Sanal Ticaret Doğru Stratejilerle Desteklendi
Dr. Salepçioğlu “Dijital ticarette pazarın büyüklüğü ticaret yetkinlikleri ve teknolojik
olgunluğuna göre belirlenmektedir. Sanal Market uygulamalarına gelince, bunlar zaten var
olan e-ticaret siteleridir. Burada teknoloji ve iş modelini uyumlaştıran firmalar, pandemi
koşullarında patlayan talep karşısında lokal marketlere potansiyel pazarı kullanma imkanı
vermiştir. İş stratejisi açısından zaten var olan sanal ticareti doğru stratejilerle destekleyerek,
koşulların yarattığı bir yapıya dönüştürmüşler ve başarı sağlamışlardır. Buradaki iş modelini
doğru anlamak önemlidir. Bir de bunlara pozisyonlama denilen yönetim-organizasyon
modelleriyle; network sağlayan, diğer bir değişle ağ tipi çalışma biçimlerini kullanan sanal
organizasyonlar olarak ayrıştırılması yerinde olacaktır” dedi.
“Dijital Ticaret Organizasyonları Tüketicilere Zaman Satıyor”
Satış rakamları içinde maliyet parametreleri oldukça düşük olan dijital şirketler ve e-ticaret
sitelerinin maliyet avantajları ile normal mağaza veya lokal alış-veriş mağazalarından çok
daha ucuz, kolay, hızlı ürün ve hizmet temini elde edilebildiğini söyleyen Dr. Murat Adil
Salepçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Ayrıca iş modeli olarak, online sanal marketlerden
farklı olarak dijital ticaret organizasyonları sadece marketlerde satılan ürünlere müşterilerin
erişimini sağlamanın yanı sıra, ticareti dönüştürecek teknolojik yatırımlarla tüketicilere
zamanı satıyorlar. Dijital ticaret, pandemi sonrası da teknolojik yetkinlikler, lojistik alt yapı
ve doğru pazarlama stratejileri ile tüketicilerin artarak deneyimleyecekleri bir tercih olarak
devam edecektir” diyerek tamamladı.
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YENİ SEZONDA

%20 indirim
Ayrıca sezon indirimde İlave

%10 indirim

İstanbul Aydın Üniversitesi mensuplarına Özel olarak 09.09.2021 tarihine kadar yapacağınız yeni sezon Damat Tween ve D’S Damat markalı ürünlerinde %20 indirim
uygulanır. İndirim dönemlerinde ise indirime ilave %10 indirim uygulanır. Mevcut indirimler üzerinden uygulanacak olan ekstra %10 indirim, %50 genel indirime kadar
uygulanmaktadır. İndirimlerden faydalanabilmeniz için personel kartınızı, kimliğinizi ibraz etmeniz yeterlidir. Outlet mağazalarda ve e-ticarete geçerli değildir, diğer
kampanyalarla ve çeklerle birleştirilemez. İstanbul Aydın Üniversitesi mensuplarına özel avantajlar ,İstanbul Aydın üniversitesi mensubu olduğunuz dönem boyunca
geçerlidir. İstanbul Aydın Üniversitesi ,Damat Tween ve D’S Damat Yönetimi sunulan indirim ve avantajların süresi konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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BU SAYIMIZDA YER VERDİĞİMİZ
BAŞARILI MEZUNLARIMIZ
Ebru ONGAN’ 09 (Kategori Müdürü)
1984 doğumluyum. Lise öğrenimimi Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip
Anadalı üzerine tamamladım. Staj gördüğüm İstanbul El Sanatları
Çarşısı Klasik Cilt Ustası Ali Kunduracıoğlu sayesinde turistlere yönelik
sanat workshopları yapmaya başladım. Okulumu birincilik ile bitirdikten
sonra Topkapı Sarayı ‘nda iki yıl süren ve Türk Süsleme Sanatları üzerine
akademik bir eğitim aldım. İAÜ Tasarım Basım Yayımcılık bölümünden
2009 yılında mezun olduktan sonra ünlü markaların reklam hikayeleri ve
reklam montajını yaptım. Aynı zamanda bir ayakkabı markasına isim verdim ve iki büyük
markanın logo tasarımlarını yaptım. Şu anda Victoria’s Secret ‘ta iç giyim bölüm müdürü
olarak çalışma hayatıma devam etmekteyim. Öğrencilerimize en büyük tavsiyem İAÜ
çatısı altında her anı çok verimli değerlendirmeleridir. Sizde başaracaksınız ve hedeflerinizi
gerçekleştirmeniz için inancınızı hiç bir zaman kaybetmeyiniz.
Berat KIRCA’ 07 (İK Yöneticisi, Girişimci)
1986 İstanbul doğumluyum. 2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil MYO İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’ndan mezun
oldum. 2007 yılı itibariyle insan kaynakları alanında yerli ve yabancı
birçok şirkette İK Müdürü, İK Yöneticiliği gibi pozisyonlarda görev aldım.
Ayrıca 2018-2019 güz döneminde okulumuzun İnsan Kaynakları Yönetimi
programında bir dönem “İdari İşler” dersi verme şansım oldu. İstanbul
Aydın Üniversitesi, bana liseden mezun olmuş ve profesyonel hayat ile
ilgili tek bilgisi para kazanmak olan bir gence, iş hayatının zorluklarını ve başarılı olmanın
yolları teorik bilgileri ile öğreterek pratikte uygulama imkânı sundu. Kariyer Merkezi’nin
bulduğu stajlar ile iş yaşantım başladı ve gelişti. Şu anda Amerika merkezli Varroc Türkiye
firmasında Türkiye Kıdemli İK İş Ortağı olarak çalışıyorum.
Betül KULALI’ 18 (Eğitmen, Fizyoterapist)
1995 İstanbul doğumluyum. 2013 yılında Başakşehir Anadolu Lisesinden
mezun oldum. İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu
Elektronörofizyoloji bölümünden 2016 yılında başarı ile mezun olarak,
üniversitemizin düzenlemiş olduğu DGS kursları ile 2018 yılında burslu
olarak kazanmış olduğum, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden 2021 yılında başarı ile
mezun oldum. Ön lisans mezuniyetim sonrası, özel bir eğitim kurumunda
ilk yardım eğitmeni olarak dersler vermeye başlamıştım. Lisans mezuniyetim ile eğitmen ve
özel hasta gruplarıyla evde fizik tedavi hizmeti vererek çalışma hayatıma devam ediyorum.
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Nevzat KARAKEBEN’ 17 (Girişimci)
1972 İstanbul doğumluyum. 1989 yılında, İstanbul Bahçelievler Lisesini
bitirdikten sonra, iş hayatına başladım. Ertelediğim üniversite hayalimi, 45
yaşında İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Turizm Otelcilik programından,
2017 yılında mezun olarak gerçekleştirdim. Otomotiv, inşaat ve yeme içme
sektöründeki faaliyetlerimle, iş hayatımı sürdürmekteyim. 2008 yılında
Tonton Baba / Ekmek Arası markası girişimimi hayata geçirerek, her
geçen gün büyüyen zincir mağaza sayımızı, 2021 yılında 12 ayrı noktada
faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sivil toplum örgütlerinde, gönüllü çalışmalarda ve yönetim
kurulu üyelikleri görevlerinde bulundum. İstanbul Aydın Üniversitesi’ nde öğrencilik hayatım
bana çok şey kattı. Üniversite eğitimim, iş hayatımdan önce başlamış olsaydı, bugün çok daha
farklı bir konumda, maddi ve manevi daha az ticari hatayı tecrübe etmiş olabilirdim. Öğrencilik
hayatına devam eden arkadaşlarımın, teorik ve uygulamalı olarak edinmiş oldukları bilgilerin,
iş hayatına başlamadan önce prova olarak önlerine sunulduğunu ve üniversite hayatında
kazanmış olduğunuz bilgilerle üstesinden gelebileceğinizi belirtmek isterim.
Nurşah OLSUN’ 20 (Proje Müdürü)
1998 İstanbul doğumluyum. Orta öğretim ve lise eğitimimi İstanbul’da
tamamladım. Burslu olarak okuduğum, İstanbul Aydın Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden 2020 yılında mezun
oldum. Üniversite eğitimim süresince, kariyer merkezi aracılığı ile yapmış
olduğum stajlar ve uygulamalı derslerden almış olduğum tecrübe, özgüven
sahibi birey olmama ve iş hayatına kolay adaptasyon sağlamama büyük
katkı sağladı. Üniversite eğitimimin son yıllarında, kariyer planlamalarım
sonucu mezuniyet sonrası Pınar Yemek şirketinde, ‘Proje Müdürü’ olarak çalışma hayatım başladı.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin teknolojik alt yapısı ile pandemi döneminde online eğitime hızlı
ve etkin bir şekilde adapte olması sonucunda eğitim ve ders çıktılarından hiçbir konuda eksik
kalmadan mezun oldum. Üniversite eğitimine devam eden öğrenci arkadaşlarıma ve öncelikle
gelecekteki meslektaşlarıma, tüm kalbim ile üniversite yıllarının kıymetini bilmeleridir. Teorik
ve uygulamalı derslerde, araştırma yapmaktan ve çalışmaktan zevk aldıkları alan üzerinde
ilerlemeleri, iş hayatındaki görevlerini severek yapmalarına etken olacaktır.
Anıl BOZKURT’ 13 (Uzman)
1991 İstanbul doğumluyum. Lise eğitimimi Güngören İzzet Ünver
Lisesi’nden 2008 yılında, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu, Radyo ve Televizyon programından 2013 yılında mezun
oldum. Üniversitemizin düzenlemiş olduğu DGS kurslarıyla 2015 yılında
İAÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne burslu olarak dikey geçiş yaparak,
2018 yılında lisans eğitimimi tamamladım. Öğrencilik yıllarım ve mezuniyet
sonrası dönemde alanım ile ilgili projelerde, yarı zamanlı ve gönüllü olarak
farklı görevlerde yer aldım. 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle Publicis Groupe Ajans bünyesinde Marka
Uzmanı olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. İstanbul Aydın Üniversitesinde tanıdığım
değerli hocalarıma, bana kazandırmış oldukları her bir tecrübe ve bilgi için minettarım.
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Nihal KAYA’ 10 (Müdür)
1982 Giresun doğumluyum. Beyoğlu A.E. Anadolu Lisesinden Mezun
olduktan sonra Türkiye Denizcilik İşletmelerinde 1 yıl staj yaptım. 20002005 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Hastanesinde Üst
Düzey Yönetici Asistanlığı görevini yürüttüm. 2005 yılında Dünyagöz
Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Asistanlığı görevine
başladım. 2007 yılında çalıştığım dönemde İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmesi bölümünde 2.öğretim olarak öğrencilik
hayatıma geri döndüm. İngilizce hazırlık eğitiminin ardından dönem sonunda bölüm değişikliği
yaparak 2010 yılında Pazarlama bölümünden mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu
Eğitim Merkezi’nde İnsan Kaynakları ve İngilizce eğitimlerimi tamamladım. 15 yıllık sağlık
deneyimimin ve eğitimlerimin ardından 2015 yılında Dünyagöz Ataköy Hastanesine Hastane
Müdürü olarak atamam yapıldı, şuan aynı pozisyonda göreve devam ediyorum. İstanbul
Aydın Üniversitesi’nde geçirdiğim öğrencilik hayatı bana şunu öğretti: kaç yaşında olursak
olalım, hangi işi yaparsak yapalım, hayat boyunca eğitimle iç içe olmak, bir şekilde kağıtkalemle haşır-neşir olmak insanın kendisi için yapacağı en iyi yatırım ve en büyük zenginliktir.
Yaşar UYSAL’ 11 (Exper, Bilirkişi)
1960 İstanbul doğumluyum. 30 yıldır Sigorta Eksperi olarak, sektörde
bulunan şirketlerin hasar tespiti konusunda hizmet vermekteyim.
İstanbul Aydın Üniversitesindeki eğitimlerim dışında, Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkiler, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun, İ.S.G.
bölümünde de öğrenci olarak eğitim hayatıma devam ediyorum. 1992
yılından günümüze, Yaşar Uysal Sigorta Ekspertiz LTD.ŞTİ. girişimim
ile çalışma hayatıma devam ediyorum. İAÜ’ den, ABMYO Otomotiv
Teknolojisi programı 2011, Adalet Meslek Yüksekokulu 2017 ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Yüksek Lisans programından 2019 yılında mezun olarak, İşletme doktora eğitimime
devam ediyorum. Üniversite, kişinin sosyal ilişkilerini sorgulayan yapısını ve beşeri ilişkilerini
geliştirerek, bireyin yaşam içerisinde karşılaştığı bir çok konuda daha geniş perspektiften
bakmasına olanak sağlamaktadır. İAÜ’ de aldığım eğitim ile mesleğimin temelini
güçlendirerek, vizyoner bakış açısına sahip olmama destek oldu.
Melis ŞENOL’ 17 (Öğretmen)
1996 İstanbul doğumluyum. Lise eğitimimi Büyükçekmece Anadolu
Lisesinden 2014 yılında, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programından 2017
yılında başarı ile mezun oldum. Üniversitemizin düzenlemiş olduğu DGS
kursları ile İAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim Tercümanlık
bölümüne burslu olarak dikey geçiş yaparak 2019 yılında mezun oldum.
Öğrencilik yıllarım ve mezuniyet sonrası dönemde, kariyer merkezimizin
yerinde uygulama staj programları ile yarı zamanlı ve gönüllü bir çok projede yer alarak,
kişisel ve kariyer gelişimime büyük katkı sağladım. Şu anda Beykent Uğur Koleji’nde İngilizce
öğretmeni olarak çalışma hayatıma devam ediyorum.
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Batın BEZİK’ 19 (Psikolog)
1998 Adana doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Adana’da
tamamladım. İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü 2019 yılı
mezunuyum. 2004 yılında babam Van’da teröristlerin yola döşediği mayın
ve ardından açılan çapraz ateş sonucu şehit oldu. Hayatım için asıl zorlu
sürecin o andan sonra başladığını söyleyebilirim. Bir anda değişen hayat,
ardından yıllarca yaşanacak zorluklar ve koca bir boşluk. Bir süre başıma
gelen bu olayın tepkisini sinirli ruh halimle ve insanlardan uzak durarak dışa
vurdum. Tüm bu yaşananları düşündüğümde psikolog olup, isteyen bütün şehit yakınları, gazi
ve gazi yakınlarının yanında olmak istedim. 2019 yılında İstanbul Aydın Üniversite Psikoloji
bölümünden mezun olur olmaz şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz psikolojik
destek sağlamaya başladım. Ailece her ne kadar bazı şeylere tek başımıza göğüs gersek de
profesyonel bir destek elbette ki farklı olacaktı ve bu desteğin benim gibi aynı yerden yara
almış bir kişi tarafından gelmesi onların kendilerini daha güvende hissetmesine sebep olacaktı.
Çoğu ailemiz “Beni bu zamana kadar kimse senin gibi anlamadı.” dedi. Bu yolda bana yardımcı
olan, hem tecrübesiyle hem de kadrosunun profesyonelliğiyle bu mesleği yetkin bir şekilde
devam ettirebileceğim özellikler ve bilgiler elde etmemi sağlayan üniversiteme teşekkürü
borç bilirim. Her zaman bilginin ve öğrenmenin peşinde olan öğrencilerinin arkasında olan,
geleceğimi inşa ederken attığım her adımda desteğini hissettirdi.
Yiğit Burkay ÇELİKER’ 17 (Kabin Memuru)
18 Mart 1997 İstanbul doğumluyum Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu
Lisesinden 2015 yılında, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programından 2017 yılında
mezun oldum. Üniversitemizin düzenlemiş olduğu DGS kursları ile Havacılık
Yönetimi bölümünü kazanarak uzaktan eğitim ile lisans eğitimime devam
ediyorum. 2017 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programı mezuniyetim
sonrası Türk Hava Yolları’nda Kabin Memuru olarak çalışma hayatıma devam ediyorum.
Büşra TONYALI’ 15 (Öğretmen)
1995 İstanbul doğumluyum. Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nden 2013 yılında, İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Çocuk
Gelişimi programından 2015 yılında mezun oldum. İstanbul Aydın
Üniversitesi tarafından açılan DGS kursu ile dikey geçiş sınavında,
üniversitemizin İAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
lisans bölümünü kazandım. O dönemde hem öğretmenlik yaparak hem
de derslerime devam ediyordum. Son sınıfta açılan pedagojik formasyon
eğitimi ile mesleki eğitimlerimi alarak 2019 yılında mezun oldum. Üç yıl süre ile Bayrampaşa
Yahya Kemal Ortaokulu’nda Özel Eğitim Öğretmenliği görevinde bulundum. Öğretmenlik
hayatım boyunca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumdan özel
eğitim alanına dair seminerlere katıldım. 2021 yılı itibariyle Pera Kampüs Rehabilitasyon ve
Özel Eğitim Merkezi’nde çalışmaya hayatıma devam ediyorum.
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Hilal Nur FİCİL’ 17 (Akademisyen, Odyolog)
1995 İstanbul doğumluyum. 2017 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji bölümünden mezun oldum. Lisans
öğrenimim süresince onur belgesi almaya hak kazandım. Mezuniyet
sonrası İstanbul’da özel bir rehabilitasyon merkezinde odyolog olarak
çalışmaya başladım. Yüksek lisansımı Ege Üniversitesi Sağlık bilimleri
Enstitüsü KBB Anabilim dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları
programında 2019 yılında tamamladım. Yüksek Lisans eğitimim sonrası
İGÜ SHMYO Odyometri programında Öğretim görevlisi kadrosuna atandım. Eylül 2020
tarihinde Odyometri Program Başkanı olarak ve özel bir rehabilitasyon merkezinde Odyoloji
ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Üniversite
hayatım süresinde, hocalarımın bilgi ve tecrübeleri, odyoloji laboratuvarımızın teknolojik
olarak iyi bir donanıma sahip olması, mesleki anlamda bizlere çok şey kattı. Düzenlendiğimiz
etkinlik ve kongrelerde hocalarımız ve üniversitemiz her zaman bizlerin yanında oldu.
Ali SARIKAYA’ 11 ( E –Ticaret Müdürü)
1990 İstanbul doğumluyum. İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu
Bil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden 2011
yılında mezun oldum. Mezuniyet sonrası Anadolu Üniversitesi İşletme
bölümünden mezun oldum. İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Yüksek Lisans programında tez çalışmalarıma devam
ediyorum. İş ve eğitim hayatım, üniversite eğitimim süresince devam etti.
Sektörün önde gelen kurumsal firmalarında, personel, amir ve yönetici
olarak uzun yıllar görev aldım. Karaca Grup bünyesinde Jumbo markasının E-Ticaret Müdürü
olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Üniversite yıllarımda, sosyal, kültürel ve kişisel
gelişime yönelik etkinliklerde her zaman yer aldım. İAÜ’de okuyan öğrenci arkadaşlarıma,
üniversitenin sadece mesleki eğitim olarak düşünülmemesi, bireyin sosyal ilişkilerini de
geliştirebileceği bir yer olduğunu farkında olmaları bilmeleri gerektiğini söylemek isterim.
Sena ALTINER’ 19 (Yönetici, Uzman)
1997 İstanbul doğumluyum. 2015 yılı Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi,
2019 yılı İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
bölümünden mezun oldum. İstanbul Aydın Üniversitesi PR Atölye
çalışmaları kapsamında Halkla İlişkiler Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi
Deniz AKBULUT ile “Halkla İlişkiler Sektörle Buluşuyor” etkinlikleri
gerçekleştirdik. Sektörden başarılı isimlerin önerilerini, hikayelerini hatta
başarısızlıklarını da dinledik. Üniversite hayatımın son dönemlerinde
öğrencilik dönemi son bulacağı için üzülüyor, iş hayatım başlayacağı için ise mutluydum.
Mezuniyet sonrası kariyer planlamalarım doğrultusunda, Oxxo’da Müşteri İlişkileri sorumlusu
olarak başlayan çalışma hayatım, e-ticaret bünyesinde devam etti. İstanbul Aydın Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dijital Pazarlama Yüksek Lisans programına devam ediyorum.
2021 Haziran ayı itibariyle bulunduğum e -ticaret departmanında Uzman ve Yönetici olarak
çalışma hayatıma devam ediyorum.
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Yusuf Kaya ŞAHİN’ 14 (Sunucu, Yönetici)
1990 Fatih doğumluyum. Lise eğitimimi 2007 Sefaköy Lisesi, 2014 yılında
İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Yerel Yönetimler programından
mezun oldum. Lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
bölümünde tamamladım. İAÜ’de ki öğrencilik hayatım kişisel ve kariyer
gelişimime katkı sağlayarak, objektif bakış açısı kazanmama etken
oldu. Yerel yönetimler öğrencisi olmama rağmen televizyoncu kişiliğim,
öğrencilik yıllarımda ortaya çıktı. O dönem de hem Ntvspor’da staj
yapıyordum hem de Meltem TV’de Avusturya, Portekiz ve Ukrayna ligi maçlarını anlatıyordum.
İlk transfer teklifimi de Telegol’den almıştım. Telegol’e üniversite öğrencisiyken merhaba
demiş, aynı zamanda spor haberlerinin sunuculuğuna da getirilmiştim. 2014 yılı itibari ile
TV sektöründe farklı kanallarda görev aldım. Şuanda Meltem TV’de Spor Bölümü sorumlusu
olarak çalışma hayatıma devam ediyorum.
Gizem TOPSAKAL ACET’ 12 (Girişimci, İK Yöneticisi, Danışman)
1994 İstanbul doğumluyum. 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi
ABMYO İnsan Kaynakları Yönetimi programından mezun oldum. Lisans
eğitimimi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri üzerine, Yüksek Lisans
eğitimimi İnsan Kaynakları Yönetimi programında tamamladım. Mezuniyet
sonrası İK alanında farklı departmanlarda görev aldım. Eş zamanlı olarak
2016 yılında kendi şirketim olan Tetris Solutions’da Yazılım Geliştirme, IT
Recruitment, Süreç Geliştirme, Performans Yönetimi ve Eğitim Gelişim
üzerine danışmanlık süreçlerini yürüttüm. Madame Coco ve Demirören Teknoloji Grubu
bünyesinde İnsan Kaynakları departmanında 2 yıl süreyle, Posta Gazetesinde 1 yıl süreyle
İnsan Kaynakları üzerine köşe yazarlığı yaptım. 2020 yılı sonunda Tetris Solutions’un başarılı
girişimleri doğrultusunda aldığım kararla şirketimin İngiltere ayağını da kurarak Londra’da
2. ofisimi kurdum ve şuanda İK İş Ortağı olarak danışmanlık sürecini yönetmekteyim.
Ömer Faik ALKILIÇ’ 07 (Pazarlama ve Mülk Yöneticisi)
1987 Samsun doğumluyum. 2003 yılında Maltepe Lisesi, 2007 yılında
İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO İngilizce İşletme programından mezun
oldum. Mezuniyet sonrası üniversitemizin Notenboom Business School
ile yapmış olduğu anlaşma ile lisans eğitimimi Hollanda Notenboom
Business School’ dan alarak mezun oldum. 2010 - 2011 yılları arasında
Londra’ da eğitim ve iş hayatıma devam ettim. Üniversitemizin bizlere
sağlamış olduğu yurtdışı eğitimi ile sosyal ve profesyonel anlamda iş
hayatına hazırlanmış oldum. 2012 yılında Türkiye’ye dönüş sonrası, AVM pazarlama, mülk
yöneticisi ve medya sektöründe çalışma hayatım devam etti. Şu anda Sur Yapı Pazarlama
Yöneticisi olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Üniversite yıllarımda hem çalışıp
hem de eğitim hayatımı birlikte devam ettirdiğim için planlı ve düzenli bir hayat yaşamam
gerektiğini tasarlamıştım. Üniversitemizin bizlere sağlamış olduğu imkan ve ayrıcalıkları
sonuna kadar kullanmaya çalıştık. Öğrencilik yıllarım oldukça keyifli, mutlu ve verimli geçti.
Öğrenci arkadaşlarım üniversitemizin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanmalıdır.
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Sena Nur KARABACAK’ 17 (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, Danışman)
1997 yılında İstanbul’da doğdum. Lise eğitimimi Orhan Cemal Fersoy
Anadolu Lisesi, 2017 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Meslek
Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programından sınıf birincisi
olarak mezun oldum. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen DGS
kurslarına katılarak, iyi bir puanla Hemşirelik bölümüne tam burslu olarak
yerleştim. Şu anda eğitim ve iş hayatıma aynı anda devam etmekteyim.
Haliç Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı Danışma ve Bilim
Kurulu Üyeliği görevi ve KPSS’ de başarılı olarak, 2020 yılında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir
Hastanesi’ne Radyoloji Teknikeri olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. İAÜ’ nün akademik
ve sosyal imkanları ile kendimi geliştirme imkanı buldum. Şu anda eğitimine devam eden
öğrenci arkadaşlarımın her alanda geniş imkanlara sahip olan üniversitemizin kaynaklarını
sonuna kadar kullanmasını tavsiye ediyorum.
Ersin BALCI’ 13 (Müdür)
İstanbul doğumluyum. İstanbul Atatürk Fen Lisesini bitirdikten sonra,
Lisans eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği
bölümünde tamamladım. Çalışma hayatım ile birlikte başlayan, İstanbul
Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans
programından 2013 yılında mezun oldum. Procter & Gamble firmasında
başlayan profesyonel yaşamım, global olarak elde ettiğim başarılar
ile terfiler alarak görevlerime devam ettim. Sonrasında Unilever
firmasında Yönetici olarak çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Şu anda Henkel firmasında
Yönetici olarak çalışma hayatımı sürdürmekteyim. İAÜ yenilikçi yönünün yanında, alanında
başarılı birçok akademisyeni bünyesinde bulundurması, benim için en önemli fark yaratan
unsurlardan birisiydi. İAÜ iş dünyası ile entegre eğitimi ve öğrencinin mezuniyet sonrası iş
hayatına adaptasyon sürecini rahat atlatmasına etken oluyor. MBA eğitimim ile ekonomi ve
pazarlama alanında derslerini aldığım hocalarım, iş hayatıma çok önemli katkılar sağladı.
Senem KARADUMAN’ 07 (Girişimci)
1983 İstanbul doğumluyum. Lise eğitimimi Bakırköy Yahya Kemal
Beyatlı Anadolu lisesinde 2000 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi
ABMYO Basım Yayım Teknolojileri programından 2007 yılında mezun
oldum. İkinci öğretim okumam sebebi ile gündüzleri mesleğimi icra
ederken, akşamları üniversitemde derslerime katılım sağlıyordum.
Uzun yıllar mezun olduğum grafik ve tasarım alanında özel şirketlerde
görev aldım. 2019 yılında kurumsal hayata veda ederek bir yıl süre ile
estetisyenlik eğitimi alarak, 2020 yılında Seven Beauty Care Güzellik Merkezi kurucu ortağı
olarak çalışmalarımız Şişli’de başladı. Üniversitemin, iş hayatımda ve özel yaşantımda bana
katmış olduğu değerleri asla unutamam. Teorideki bilgilerin uygulamada da gösterilmesi
iş hayatına adaptasyon sürecinde sorun yaşamamamız için büyük tecrübe sağlıyor. Öğrenci
arkadaşlarımın kariyer ve sosyal anlamda üniversite bünyesinde sağlanan imkanları
ellerinden geldiği kadar katılarak, aktif bir öğrenci olmaya özen göstermeleridir.
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Yusuf LAL’12 (Turist Rehberi, Girişimci)
1979 Erzincan doğumluyum. İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil
Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği programından 2012 yılında başarı
ile mezun oldum. Üniversitemizin sağlamış olduğu erasmus programı
ile Litvanya Kaunas College’ de bir dönem eğitim gördüm. Kariyer
planlarımın şekillenmesinde, erasmus programının etkisi çok fazla oldu.
Eğitim ve iş hayatım her zaman bir arada devam etti. Turizm sektöründe,
turist rehberliği dışında, birçok alanda görev yaptım. 2018 yılı itibari ile
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İngilizce ve Litvanca kokartlı turist rehberi olarak ve Antalya
Alanya bölgesinde turizm ve eğlence sektöründe, Yusufo Kelines Turizm Acenta A.Ş
girişimim ile çalışma hayatıma devam ediyorum.
Merve MERTCAN’ 13 (Girişimci, Fotoğrafçı)
1993 İstanbul doğumluyum. 2010 yılında Nişantaşı Maçka Akif Tuncel
Meslek Lisesi, 2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programından mezun oldum. İstanbul
Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezinin yerinde uygulama dersi
kapsamında yönlendirmiş olduğu firma ile staj sonrası çalışma hayatıma
profesyonel olarak ilk adımı öğrencilik yıllarımda atmıştım. Üniversite
eğitimimle birlikte iş hayatımı da bir arada götürmeye başlamıştım.
Mezuniyet sonrası, “Merve Mertcan Photography” girişimimi hayata geçirdim. 2019 yılı
itibari ile doğum fotoğrafçılığı alanında kendi sergilerimi de açmaya başladım. Sosyal
sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alarak, 2020 yılında Ağrı Doğubeyazıt’ta bir köy
okuluna yardım projesi başlatarak, 500 öğrenciye destek sağladık. Benim için hayatımın en
özel anlarından biriydi. Teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu fotoğraf, video ve animasyon
alanında yeni iş alanları açıldı. Öğrenci arkadaşlarım bu alanlarda da farklılık göstererek
kariyer planlaması yapabilirler.
Gökhan TAŞDEMİR’ 07 (Girişimci)
1983 yılı Malatya doğumluyum. Lise eğitimi Güngören İzzet Ünver Lisesinde
2000 yılında tamamladım. İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek
Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programından 2007 yılında
mezun oldum. İş ve eğitim hayatım, üniversite eğitimim süresince devam
etti. Sektörün önde gelen kurumsal firmalarında, personel olarak başlayan
çalışma hayatım, amir ve yönetici olarak uzun yıllar devam etti. 2016 yılında
kurumsal hayata veda ederek, hazır giyim sektöründe ilk girişimim olan
ORANGE markasını kurdum. Ulusal ve uluslararası alanda, toptan ve perakende olarak çalışma
hayatıma devam ediyorum. Üniversite yıllarımda, sosyal, kültürel faaliyetler ve kişisel gelişime
yönelik seminerlerde her zaman yer aldım. Kariyer merkezi ile iletişimimiz halen devam ediyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde okuyan öğrenci arkadaşlarım, üniversitenin sadece mesleki
eğitim olarak düşünülmemesi, bireyin sosyal ilişkilerini de geliştirebileceği bir yer olduğunu
farkında olmaları gerektiğini bilmeleri gerekir.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER
Üniversitelerin Kadın Liderleri İAÜ’de
Kadın liderliğini desteklemek için kurulan Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı
(TULIP) İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirildi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Funda
Sivrikaya Şerifoğlu tarafından kurulan ve geliştirilen; liderlik pozisyonlarına yükselmeleri
için kadınları desteklemeyi amaçlayan Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı
(TULIP), İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 31 ilden 45 kadın
akademisyenin katıldığı etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili, KADEM ve IMRA Kurucu
Başkanı Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz ile YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şenel
Komsuoğlu’nun yanı sıra İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper,
Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi
Kurucu Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güneş Yavuzer, Gedik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selma Çetiner ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Tuncay Döğeroğlu katıldı.
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Doğu Akdeniz Türkiye İçin ‘Mavi Vatan’dır

Aydın Düşünce Platformuna konuk olan TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu,
“Doğu Akdeniz Türkiye için ‘Mavi Vatan’dır. Vazgeçmek vatana ihanettir” dedi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce
Platformunun 54’üncü toplantısı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun
katılımıyla gerçekleştirildi. ‘Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Uluslararası Hukuk’ başlığıyla yapılan
toplantıya sanat, siyaset, akademi ve bürokrasi dünyasından seçkin isimler katıldı. Feyzioğlu
toplantıda Doğu Akdeniz için ‘Mavi Vatan’ tanımı yaparak, “Bundan vazgeçmek ihanettir” dedi.
Prof. Dr. Halis Ayhan

İAÜ
Öğretim Üyesi

Tarihteki
Örnekleri
Araştırılmalı
Bugün Suriye Anayasası
çalışmalarının tarihte bir
benzerinin olup olmadığını
belirlememiz, hem Suriye
sorununun hem de Doğu
Akdeniz sorununun
çözümü açısından son
derece büyük önem arz
ediyor.
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Dr. Öğr. Üyesi Ramazan
Kağan Kurtoğlu

Feyzullah Kıyıklık

İAÜ Öğretim Üyesi

25. Dönem İstanbul
Milletvekili

Yaşanan Su,
Enerji ve Din
Savaşıdır

İskenderun
Körfezi Çok
Önemli

Bugün bölgemizde yaşanan
savaş ve mücadele; su, enerji
ve din savaşıdır. Ege’deki ünlü
Yedi Kilise’nin ve Meryem
Ana Evi’nin ne anlama
geldiğini kavrayamazsak,
Doğu Akdeniz’i ve burada
gerçekleştirilmek istenenleri
de kavrayamayız.

1980 öncesinde
yasa dışı sol örgütler
İskenderun Körfezi
civarında Gavur Dağı ve
Amanoslar’ı üs tutmuştu.
Doğu Akdeniz’deki güç
ve enerji savaşlarının
gündeme gelmesiyle
bunun nedeni anlaşıldı.

Mezunlar Derneği

Artık Anadolu Neyse Doğu Akdeniz Odur
Bölgemizde güçlü durmak, güçlü bir ekonomiden, demokrasiden,
yargıdan ve ordudan geçtiği kadar; güçlü, bilimsel ve çağın
gereklerine uygun bir eğitim sisteminden de geçmektedir. Bugün
dünyanın küresel güçlerinin cirit attığı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs,
bizim evimizin önüdür. Hassasiyetimizin sebebi de budur. Mısır’da
askeri ataşe olarak bulunduğum süre zarfında şunu gözlemledim
ki, özellikle Orta Doğu’daki ülkelerde halk, Türkiye’ye ve Türk
milletine karşı derin bir muhabbet beslerken; yönetim kesiminde
çoğu zaman bunun tersi söz konusudur. Bu durumu Türkiye olarak
lehimize çevirirsek, konumumuzu güçlendirebiliriz. Zira Türkiye
için artık Anadolu neyse, Doğu Akdeniz de odur.

Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu
Türkiye Barolar
Birliği Bşk.

Doç. Dr. Mustafa Aydın
İAÜ Mütevelli
Heyet Başkanı

Türkiye Doğu Akdeniz’de Asli Aktördür
Biz Doğu Akdeniz’de mavi vatana sahip bir ülkeyiz. Dolayısıyla
denizler üzerinde egemenlik hakkımız var. ABD, Rusya, İngiltere ve
Fransa gibi ülkelerin Akdeniz’e kıyısı yok. Onlar orada bulunurken,
Doğu Akdeniz’deki bir deniz ülkesinin orada ne yaptığını sormak
abestir. Türkiye’nin üstün menfaatleri Doğu Akdeniz’de güçlü
olmasını gerektiriyor. Uluslararası hukuk da bu konuda Türkiye’nin
yanındadır. Ama bu yetmiyor. Askeri ve ekonomik anlamda da
güçlü olmak gerekiyor. Güçlü ekonomi olursa her türlü senaryoya
karşı dururuz. Türkiye’nin askeri anlamda gücü ortadadır.
Ekonomik anlamda da üzerimizde oynanan birtakım sıkıştırmalar
ve senaryoların sebebini biliyoruz. Bunları aşmak için de güvenilir
ve adil işleyen bir yargı ve hukuk sistemi gerekmektedir.

Ahmet Gökhan Sarıçam

23. Dönem Kırklareli
Milletvekili

İşin Sonu
Kaba Güçle
Gelecek
Türkiye, Doğu Akdeniz’de
son 100 yıldır Kıbrıs’a
gerçekleştirdiği Barış Harekatı
haricinde maalesef herhangi
ciddi ve somut bir hamle
yapabilmiş değildir. Öyle
sanıyorum ki bu işin sonu
diplomasiyle değil kaba güçle
gelecek gibi görünüyor.

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca

İAÜ Öğretim Üyesi

Üniter Suriye
Artık İmkansız

Türkiye’nin
Suriye’de federal
değil, üniter bir devlet
yapısından yana olması
gerektiği konuşuldu. Mevcut
konjonktürde üniter yapılı bir
Suriye’nin imkansız olduğunu
düşünüyorum. Türkiye
kendini bir an önce federal
veya konfederal yapıya sahip
bir Suriye’ye hazırlamalı.

Bülent Akarcalı

Sağlık ve Turizm
Eski Bakanı

Konuyla İlgili
Yabancı Dilde
Kaynak Yok
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de
yürüttüğü davasının haklılığını
tam ve eksiksiz bir şekilde
anlatan yabancı dilde bir
kaynak bulunamıyor. Söz
gelimi Türkiye Barolar Birliği bu
işi üstlenebilir. Çok da faydalı
olur. Zira böyle bir kaynağa
şiddetle ihtiyaç var.
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TTPYO’dan Bir Yılda 17,5 Milyon TL Ciro!
İAÜ TTPYO bünyesindeki 72 girişimci, 2019’da toplam 17,5 milyon TL ciro yaptı.
Girişimcilerden 6’sı, toplam 13,9 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

RAKAMLARLA İAÜ TTPYO

FARKINDALIK, TANITIM,
BİLGİLENDİRME
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Birimi’nin 2019 yılında verdiği eğitim sayısı

GELİŞTİRİLEN
YENİ İŞ BİRLİĞİ
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi’nin 2019
yılında geliştirdiği yeni iş birliği sayısı

Destek Programları
Birimi’nin 2019 yılındaki
toplam proje başvurusu

ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞ BİRLİĞİ
Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi’nin
2019 yılında üzerinde çalıştığı proje sayısı

PATENT
BAŞVURUSU
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi’nin
2019 yılındaki toplam patent başvurusu

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) bünyesinde yer alan ve üniversitenin “bilgiyi ürüne
dönüştürerek ekonomiye katma değer sağlama” misyonuna katkıda bulunan Teknoloji
Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO), 2019 yılında çok büyük başarılara imza attı. Beş
birimden oluşan TTPYO’da yer alan 72 girişimci, 2019 yılı boyunca toplam 17,5 milyon TL
ciroya imza attı. Ayrıca bu girişimlerden 6’sı çeşitli yatırım kuruluşlarından, toplamda 13,9
milyon TL değerleme ile yatırım alma başarısını gösterdi. Diğer birimler de yıl boyu onlarca
eğitim, patent, iş birliği anlaşmasına ve yeni projeye imza atarak Türkiye’nin teknolojide
öncü olma hedefine katkı sağladı.
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TTPYO Takımları Tam Gaz!
TTPYO bünyesindeki öğrenci takımları Türkiye’de ve yurt dışında İAÜ’yü başarıyla
temsil etmeye devam ediyor. Elektroaydın Elektrikli Araç Takımı 2018 yılında TÜBİTAK’ın
düzenlediği Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda zirveye çıkarken, STARSAT ve Cumhuriyet
Model Uydu Takımları ile Anatolian Eagles İnsansız Hava Aracı (İHA) ekiplerinin deneme
çalışmaları başarıyla sürüyor.

Teknolojik Bağımsızlık Milli Güvenlik Meselesidir
Ülkelerin gelişimi için bilim ve teknoloji her açıdan vazgeçilmez
araçlardır. Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, günümüzde
insanoğluna Endüstri 5.0’dan insansız hava araçlarına, yapay
zekadan, robotik üretimin ön plana çıktığı geniş bir ufuk açmıştır.
Bu dönemde geride kalan ülkeler, siyasi, askeri, ekonomik ve
kültürel anlamda da geride kalmaya, hatta önde olan ülkelerin
boyunduruğu altına girmeye mahkum olurlar. Teknolojik
bağımsızlık, her alandaki bağımsızlığın temelidir. Nihayetinde
bir milli güvenlik konusudur. İstanbul Aydın Üniversitesi olarak
TTPYO’nun gerçekleştirdiği çalışmalarla, Türkiye’nin 2023
hedefleri arasında yer alan “Teknoloji ihraç eden ülke olma”
hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz.
2020’de Kendimizi Aşacağız
TTPYO bünyesindeki birimlerimiz, 2019 yılı içindeki
çalışmalarıyla bizleri hem üniversitemiz hem de Türkiye adına
umutlandırdı. Bünyemizdeki start-up girişimler, öğrenci takımları
ve projeler, teknolojide yerli ve millileşme noktasında ülkemize
büyük katkı sağlayacaklardır.

Doç. Dr.
Mustafa Aydın
İAÜ Mütevelli
Heyet Başkanı

Prof. Dr. Zafer Aslan
İAÜ Rektör Yardımcısı
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Kültürümüz Milletimizin Toplumsal Hafızasıdır
Aydın Düşünce Platformunun düzenlediği ‘Türk Kültür Alanında Ufuk ve Ülkü’ çalıştayı,
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı ağırladı

İAÜ bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce Platformu, “Türk Kültür Alanında
Ufuk ve Ülkü Çalıştayı”nda kültür alanının önemli isimlerini bir araya getirdi. Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da teşrif ettiği çalıştaya akademi, sanat, sivil
toplum, siyaset ve bürokrasi alanından seçkin isimler katıldı. Toplantıda Türk kültürünün geçmişi,
bugünü ve yarını ele alınırken, kültür alanında yapılması gerekenler enine boyuna tartışıldı.
Üniversiteler Çalışmalarıyla Devleti Beslemeli
Kültür bir milletin kimliğidir. Milleti millet yapan en önemli unsurdur.
Bin yıllar öncesinden süzülüp gelen Türk kültürü, son 300 yıldır süren
Batılılaşma çabalarıyla bugün farklı bir boyut kazanmış, dünyanın en
nadide kültürlerinden biri haline gelmiştir. Ancak neredeyse tarih kadar
eski olan bu olguyla ilgili derli toplu bir kaynak ihtiyacı had safhadadır.
Bu noktada üniversitelere büyük görev düşmektedir. Üniversiteler her
alanda olduğu gibi kültür ve kültür tarihi alanında da gerçekleştirecekleri
çalışmalarla devleti beslemeli, devlet mekanizmasında karar verici
konumunda olan kişilere ışık tutmalıdır. Zira Yahya Kemal’in dediği gibi
“Kökü mâzide olan âti” olmak, ürettiği bilgiyi topluma ve toprağına
özümsetmeyi amaçlayan biz eğitim kurumları için en önemli şarttır.

Ahmet Misbah
Demircan
Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı
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Doç. Dr.
Mustafa Aydın
İAÜ Mütevelli
Heyet Başkanı

Kültür ve Sanat Olmadan Refah Olmaz
Kültür, turizm ve sanat hayatı bizim her şeyimizdir. Çünkü şunu
biliyoruz ki sanatçı, sanat ve kültür değerlerimiz yükselmeden ülkemizin
refahını bir yere taşımak mümkün değildir. Dolayısıyla Bakanlığın asli
görevi Türk kültürünün ve sanatının geçmişle bağını kurarak, geleceğe
ilham verecek şekilde ülkemizin gelişmesine nasıl katkı sağlayabiliriz
sorularını cevaplandırmaktır. Dolayısıyla bu anlamdaki politikaları
belirlerken, stratejileri oluştururken çok değerli bilim insanlarımızın
düşüncelerini ve kanaatlerini öğrenmek finalde yaratıcı şehirler
kavramının içerisini doldurmak gibi hedeflerimiz var.

Mezunlar Derneği

‘Oyun’cular ‘Global Game Jam’ ile Buluştu
İstanbul Aydın Üniversitesi, dünyanın en önemli 48 saatlik küresel oyun geliştirme maratonu
olan Global Game Jam’e bu yıl da Türkiye’de ev sahipliği yapan üniversitelerden biri oldu
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), oyun tasarımcılarını, dünyanın önemli 48 saatlik küresel
oyun geliştirme etkinliklerinden biri olan Global Game Jam’le (GGJ) Florya Halit Aydın
Kampüsü’nde buluşturdu. İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
tarafından gerçekleştirilen inovasyon, yaratıcılık ve iş birliği etkinliğine katılanlar 2 gün 2 gece
boyunca tüm dünyada aynı anda verilen ‘Tamir’ teması doğrultusunda oyun geliştirdiler.
Katılımcılar meslektaşlarıyla tanışıp iş birliği içerisinde tüm yaratıcılıklarını ortaya koydular.
Prof. Dr. Özer Kanburoğlu
İAÜ Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanı
Oyun Tasarımcılarına
Alan Açmaya Çalıştık

Oyun yapımı, birçok farklı alanı
bünyesinde barındıran karmaşık bir
süreçtir. Global Game Jam, kendini yeni
ve farklı ortamlar içerisinde geliştirmek
isteyen, sektörü tanımak ve kariyerini bu
alanda sürdürmek için portföy hazırlayan
tüm amatör ve profesyonel katılımcılar için
önemli bir fırsattır. İAÜ ailesi olarak bu fırsatı
2 gün içinde tüm oyun tasarımcılarıyla
paylaştık ve epey olumlu dönüşler aldık.

Doç. Arif Can Güngör
İAÜ GSF Çizgi Film ve
Animasyon Bölüm Başkanı
Sektörün En Önemli
Etkinliklerinden

Global Game Jam, her yıl tüm dünyada
ve okulumuzda gerçekleştirilen oyun
sektörünün en önemli etkinliklerinden
biri. Böylesine önemli bir etkinliğe katılan
gençler kendilerini geliştirme ve yeni bir
tecrübe edinme fırsatını değerlendiriyorlar.
Ayrıca sektör profesyonelleriyle de
tanışma fırsatı buluyorlar. Dolayısıyla GGJ,
bir yarışmadan çok, iş birliği, sinerji ve
sosyal çevre platformu vazifesi görüyor.
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‘Coronavirus’e En Etkili Tedbir:
Hijyen ve Bilinçli Yaklaşım
Dünyayı kasıp kavuran ‘coronavirus’ salgını,
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinin düzenlediği ‘Coronavirus:
Güncel Durum’ panelinde ele alındı

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan ‘Coronavirus’ (SARSCov 2) salgını, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesinin düzenlediği ‘Coronavirus:
Güncel Durum’ panelinde ele alındı. Panelde salgına karşı hazırlıkların ‘panik yapmadan,
ancak alarm halinde’ sürdürülmesi gerektiği belirtilirken, başta eller olmak üzere kişisel
hijyene vurgu yapıldı. Moderatörlüğünü İAÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Zeynep Çiğdem Kayacan’ın yaptığı panelde İAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı (ABD) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Aygün
konuşmacı olarak yer aldı.
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CORONAVIRUS’TEN
NASIL KORUNULUR?

WUHAN

Panelde konuşmacılar tarafından Coronavirus’ten
korunma yolları da şu şekilde sıralandı:

BELİRTİLER

Yüksek
ateş

Nefes almakta
zorlanmak ve
göğüs ağrısı

Kuru
öksürük

Burun
akıntısı

Prof. Dr. Zeynep
Çiğdem Kayacan
İAÜ Tıp Fak.
Dekan Yrd.

ÖNLEMLER

Kişisel hijyene
dikkat edilmeli. Eller
imkan oldukça
sabunla yıkanmalı,
imkan yoksa alkol
bazlı sıvılarla
silinmeli.

Hastalık şüphesi En ufak bir belirtide
Hapşırır veya
bulunan insanlardan
derhal sağlık
öksürürken
en az 2 metre uzak
kuruluşuna
muhakkak kağıt
durulmalı.
başvurulmalı.
mendil kullanılmalı,
mendil daha sonra
çöpe atılmalı.

Temel Önlemler Titizlikle Uygulanmalı
Toplumsal kullanımda ‘coronavirus’ olarak
bilinen, Dünya Sağlık Örgütünün koyduğu
isimle SARS-Cov 2 virüsü son derece hızlı
bulaşan bir virüs türü olarak karşımıza çıkıyor.
Bizim Covid-19 hastalığıyla ilgili toplum
olarak iki önemli eksiğimiz var. İlki, hafif
bulguları önemsememek. Toplum olarak
Prof. Dr.
sağlık kuruluşuna geç başvuruyoruz. Oysa bu
Gökhan Aygün
süreçte en hafif bulguyu, ufacık bir ateşi bile
İÜC Tıbbi
önemsemek durumundayız. İkinci olarak da
Mikrobiyoloji Ana
Bilim Dalı Başkanı
enfeksiyon kontrolü kültürümüz son derece
zayıf. Bu kültürü yerleştirmemiz gerekir.
Tedbirler noktasına gelecek olursak, daha önce açıklanan hijyen, hasta
olması muhtemel insanlardan uzak durma, elleri yıkamadan yüze,
göze ve ağza götürmeme gibi temel tedbirleri titizlikle uygulamak
durumundayız. Panik yaratmamaya da özen göstererek, alarm halinde
hazırlanmalıyız. Çünkü ülkemizi kuşatan virüs, her an Türkiye’de de
görülebilir. Tedavi buluşunun ise çok yakın olduğunu düşünüyorum.

Genetik Kodun
Açıklanması
Önemli
İnsanlık salgın
hastalıklarla ilk
kez karşılaşmıyor.
13’üncü yüzyılda
veba, 1. Dünya
Savaşı’nın
sonlarında
İspanyol nezlesi
gibi salgınlar
yüz milyonlarca
insanın ölümüne
sebep oldu.
Covid-19
salgınında
Çin’in SARSCov 2 virüsünün
genetik kodunu
açıklaması
önemli ve isabetli
bir gelişme.
Bu sayede aşı
çalışmaları için
adım atılmış oldu.
Bu önemli zira
virüs pandemik,
yani kıtalar arası
bulaşma özelliği
gösteriyor.
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Sanayi Keneviri Türkiye’nin
Ekonomik Kurtuluşu Olacak
İstanbul Aydın Üniversitesinde düzenlenen 3’üncü Endüstriyel Kenevir
Sempozyumu’nda kenevirin sağlık alanında kullanımının acilen yasal düzene
kavuşturulması gerektiği belirtildi
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İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Toplumsal Araştırmalar ve Uygulama Merkezinin
(TARMER) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Endüstriyel Kenevir Sempozyumu’nda, uzun
yıllar Türkiye’de üretimi uzun yıllar yasak olan ve 2016’da 19 ilde ekimine tekrar başlanan
kenevirin ekonomik değeri ele alındı. Üç oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumda,
adı sık sık uyuşturucuyla anılarak algı operasyonuna kurban edilmek istenen kenevirin, salt
bu nedenle özellikle sağlık alanında kullanımının önünde ciddi yasal sorunlar bulunduğu,
bunların düzene konulması halinde ülke ekonomisine büyük kazanç sağlanacağı görüşü
üzerinde duruldu.
Dünyayla Rekabet İçin Öz Eleştiri Şart
Bir ülkenin rahat ve müreffeh yaşaması, ekonomide, tarımda,
sanayide ve askeri alanda tam bağımsızlıktan geçer. Tam
bağımsızlığın en önemli basamaklarından biri de, devletin ve
milletin kendisini doğru ve objektif değerlendirebilmesi, yeri
geldiğinde özeleştiri yapabilmesidir. Biz toplum olarak maalesef
karşılaştığımız her olumsuzlukta faturayı Batı’ya ve dış güçlere
kesme kolaycılığına sahibiz. İşte daha düne kadar köylerimizde
iptidai usullerle üretilen kenevir konusunda da bu sorunumuz
ön plana çıkıyor. Bugün sanayinin birçok alanında kullanılan,
50 bin ürüne hammaddelik eden kenevir, aynı zamanda birçok
hastalığın tedavisinde kullanılabilmektedir. İstanbul Aydın
Üniversitesi olarak düzenlediğimiz sempozyum ile bu alana
öncülük etme misyonumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.
Bu vesileyle, kenevirin tekrar ülke gündemine gelmesini
sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da
şükranlarımı arz ediyorum.
Dr. Öğr. Üyesi
Ramazan Kurtoğlu
İAÜ Öğretim Üyesi
Türkiye İçin Kenevir Pazarı
100 Milyar Doları Buluyor

Türkiye olarak 2019 yılında enerji
ithalatına yaklaşık 41 milyar dolar harcadık.
Sağlık alanında ise bu rakam 70 milyar
dolar. Kenevir bu noktada büyük önem
taşıyor. Keneviri uyuşturucuyla yan yana
getirerek bir algı operasyonu geliştirilmeye
çalışılıyor ama kenevir uyuşturucu
tedavisinde dahi kullanılabiliyor. Bunun
mutlaka devletimiz tarafından yeniden
düzenlenmesi gerekiyor.

Doç. Dr.
Mustafa Aydın
İAÜ Mütevelli
Heyet Başkanı

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz
İAÜ TARMER
Müdürü
Kamuoyu Keneviri
Tanımalı

Uzun zaman yasaklı olan keneviri
kullanmamışız. Onun yerine de doğaya,
insan sağlığına zararlı olan plastikler
kullanılmış. Biz bu çalışmalarımızla
bakanlıktan, kamuoyundan olumlu tepkiler
alıyoruz. Bu olumlu tepkiler neticesinde
çok daha iyi bir noktaya geleceğimize ve
kenevirin daha iyi kullanıma gireceğini
düşünüyorum. Kamuoyu kenevir hakkında
bilgi sahibi olmalı.
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İAÜ MEDİCALPARK
Florya

DENTAYDIN

Florya, Büyükçekmece,
Bahçelievler

%25

DÜNYA GÖZ HASTANESİ
Tüm Şubelerde

%20

ÖZEL FRANSIZ
LAPE HASTANESİ

%20

Şişli

DAMAT

Türkiye’deki tüm
mağazalarında.

%25

TWEEN

Türkiye’deki tüm
mağazalarında.

D’S DAMAT

Türkiye’deki tüm
mağazalarında.

TONTON BABA
Tüm Şubelerinde

%20’ye varan

%20’ye varan

%20’ye varan

%20

sucuk köfte tonton baba

ÖZEL TEKDEN
HASTANESİ

%20

ATLANTİS
SOLARYUM

%30

POLAT KUAFÖR

%30

Bağcılar

Avcılar

Florya, Küçükçekmece

ÇAŞNİGİR LEZZETÇİBAŞI
Tüm Şubeleri

%10

OTTOMAN OPTİK
Bahçelievler

www.hediyesepeti.com
alışverişlerinizde

7 Beautycare
Şişli

HATAY USULÜ DÖNER
Florya

%35’e varan

%20

%10

%15

n

n

n

n

CANGÖZ MÜZİK
ENSTRÜMANLARI
Bakırköy, Kadıköy,
Beyoğlu

www.1enstruman.com
müzik enstrumanı
alışverişlerinizde

İAÜSEM

Eğitimlerinde
Florya, Bakırköy,
Kadıköy,Beşiktaş

BÜYÜK ANADOLU
SÜRÜCÜ KURSU
Tüm şubelerinde
İAÜMED üyelerine özel

MURAT EĞİTİM
KURUMLARI
Tüm şubelerinde

TASARI EĞİTİM
KURUMLARI
Tüm şubelerinde

LAVAZZA
İAÜ Florya Kampüs

FEDERAL COFFEE
Florya

%30’a varan

%10

%50’ye varan

Ayrıcalıklı

HİLTON OTEL
Türkiye’deki
30 otelinde

%30’a varan

RAMADA ENCORE
Florya

www.buraktur.com
Tüm turlarda indirim

EVA PETROL
Florya

İNSTA KAFE KARAKÖY
%20

%10

%15

%10

150 TL üzeri
alışverişlerinizde

CAFERESSO
Avcılar

PİRAMİT RESTAURANT
Bahçelievler

NORTH SHIELD
Florya

%20

100 TL

%5

%20

%15

%20

%15
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