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REKTÖR’DEN
Istanbul Üniversitesi Rektörü

Bu sayıdaki yazımın konusu “öğrenci odaklı” olmanın, “öğrenci 
dostu” olmanın benim için ne ifade ettiğini sizlere anlatmak. 
Bu amaçla son yıllarda yaptığımız öğrencilerimize odaklı 
çalışmalardan örnekler vermek istiyorum. Bu çalışmalarda 
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (İSTANBUL KAGEM) de önemli bir yer tutuyor. KARİYERİST 
ise bu çalışmalarda bizden size kurulan iletişim köprüsünün 
bir ayağını oluşturuyor. Bu noktada 27.09.2012 tarihi itibariyle 
Kariyer Geliştirme Merkezi’nin Rektörlüğümüze bağlı Kariyer 
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyetine 
devam edeceğini de belirtmek isterim.

Öğrencilerimizle Büyümeye Devam Ediyoruz

İstanbul Üniversitesi’ne bu yıl toplam 54 bin civarında öğrenci 
kabul edeceğiz. Bu kadar çok öğrenci kontenjanı İstanbul 
Üniversitesi tarihinde bir ilk. Kontenjanlarımızın 38 bin kadarı 
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne, 16 bini ise diğer Fakülte ve 
Yüksekokullarımıza yerleştirilecek. 85 bini aşkın öğrenci sayımız 
2012-2013 eğitim döneminde yaklaşık 140 bin öğrenciye 
ulaşacak. Bu öğrencilerimiz için Türkiye’nin en seçkin eğitim 
kadrolarından birine sahibiz. 1475 profesör, 420 doçent, 770 
yardımcı doçent ve 2410 öğretim üye yardımcıları ile yaklaşık 
5075 kişilik dev bir kadromuz var. Bu kadromuz, 20 fakülte, 9 
yüksekokul, 17 enstitüsü, 60 uygulama ve araştırma merkeziyle 
öğrencilerimize eğitim veriyor. Bu birimlerde 64 ön lisans, 183 
lisans, 365 yüksek lisans, 276 doktora olmak üzere toplam 888 
eğitim programı bulunuyor. 

İstanbul Üniversitesi son üç yıldır öğrenci sayısını arttırırken 
aynı zamanda bilimsel çalışmalarda da ciddi biçimde ilerleme 
sağlamaktadır. Bilimsel yayındaki %24’e yakın artışın yanında 
Üniversitemizin dünya sıralamasındaki yeri üst sıralara doğru 
çıkış içerisindedir. İstanbul Üniversitesi, bu sıralamaların ilki 
olan Şhangay İndeksi’nde 7 yıldır ilk 500 içine giriyor, daha da 
önemlisi sürekli olarak sıralamadaki yerini yükseltiyor. Geçtiğimiz 
yıl da yerimizi 19 sıra birden yükselterek 385. sıraya kadar çıktık 
ve ilk 400 diliminin içerisine girmiş olduk. Diğer bir üniversite 
sıralaması da ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma 
Laboratuvarı tarafından yine akademik performansa dayalı 
olarak yapılıyor. Bu listede de İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin 
birinci, dünyanın 383. üniversitesi olarak ilan edildi. Bunlar 
genel değerlendirmeler. Bunların dışında bazı bölümlerimiz tek 
başlarına değerlendirildiğinde ilk 400’den çok daha ön sıralarda. 
Örneğin İşletme Fakültesi değerleme kuruluşu olan Eduniversal 
tarafından “Top Business Schools” kategorisinde dünyada 32., 
URAP sıralamasında tıp alanında dünyada 156., QS sıralamasında 

iletişim ve medya alanında dünyada 121. ,  modern diller alanında 
dünyada 160. sıradayız. 

Öğrencilerimiz için Ders Programlarını Güncelliyoruz

Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra değerini arttıracak 
ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde sonuçlarını göreceğimiz 
bir çalışmayla ders programlarında bir güncelleme yaptık. 
Öğrencilerimizin kişisel becerilerini arttıracak, kültür, edebiyat, 
sanat gibi insanın ruhunu besleyen, mesleğindeki başarısına 
etki eden ama kendi meslek tanımının dışında yer alan bir takım 
genel yeteneklerini ve iletişim becerilerini arttıracak seçmeli 
dersleri müfredata koyduk.  Öğrencilerimizin aynı zamanda 
öğrenim gördüğü şehri tanımaları ve afet kültürü ile ilgili bilgileri 
kazandırmak için de biraz daha geniş ders portföyü sunduk. 
Öğrencilerimize kaliteli eğitimi sunarken bu eğitim süresince 
beslenmelerinden barınmalarına, burslarından, yarı zamanlı 
çalışmalarına, giyecek yardımlarından, kitap yardımına kadar 
birçok desteği de ihmal etmedik. “Öğrenci Dostu Üniversite” 
düşüncemize uygun davrandık.

Öğrenci Projelerini Destekliyoruz

Öğrenci projelerini her alanda destekliyoruz. Bir öğrenci projesi 
olan SOCRAT 4 yıldır TÜBİTAK’ın düzenlediği güneş enerjili araçlar 
yarışında birinci oluyor. TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2012 
Alternatif Enerjili Formula Araç Yarışlarında Formula G-Güneş 
Arabaları kategorisinde İstanbul Üniversitesi’nin güneş aracı 
SOCRAT (Solar Car Racing Team) rakiplerini geride bırakarak 
birinci oldu. 2009, 2010 ve 2011 yıllarının da şampiyonu olan 
SOCRAT, böylece dördüncü kez Türkiye şampiyonluğunu elde 
etmiş oldu. 40 üniversiteden 65 takım bu yarışa katıldı. Dünya 
şampiyonasında da ilk 10’a girerek 8. oldu. 

Yine bir öğrenci projesi olan HİDROİST’ten bahsetmek istiyorum. 
İstanbul Üniversitesi bu yıl ilk kez Hidrojen Enerjili Arabalar 
kategorisinde de yarıştı.  İstanbul Üniversitesi’nin “Hidroist” adlı 
aracı yarışmayı yedinci olarak tamamladı. Hidroist ayrıca en iyi 
tasarım ödülünü de aldı. SOCRAT gibi HİDROİST de bir öğrenci 
projesi ve İÜ BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi) tarafından 
destekleniyor. Öğrenci dostu üniversite olarak öğrencilere hem 
sosyal, hem kültürel hem de kendilerini geliştirecekleri mesleki 
alanlarda destek vermek için çalışıyoruz.

Öğrencilerimize  Beslenme, Barınma, Burs, Sağlık ve 
Sosyal Olanakları Sunuyoruz

2009 yılında başlattığımız projeyle günde bir öğün olan yemek 
hizmetlerini günde üç öğüne çıkarttık. Öğrencilerimize artık 
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her gün 3 öğün kaliteli yemek veriyoruz. Bir öğrencinin günlük 
yemek harcaması Sabah Kahvaltısı 1,60 TL, Öğle Yemeği 1,85 
TL ve Akşam Yemeği 2 TL olmak üzere toplam 5,45 TL’dir. 
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için yeni yurtlar açıyoruz. 
Son olarak Beylikdüzü’nde yaklaşık 300 öğrenci kapasiteli 
bir yurt açtık. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.  İstanbul 
Üniversitesi olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağladığımız 
burslardan yaklaşık 9 bin öğrencimiz yararlanmaktadır. Ayrıca 
18 bin civarında öğrencimiz KYK burslarından yararlanmaktadır. 
LYS’de ilk 200’e giren öğrencilerimize öğrenimi boyunca ücretsiz 
beslenme, barınma, aylık cep harçlığı ve bir laptop veriyoruz. 
1200 civarında da öğrencimiz yarı zamanlı olarak çalışmakta. 
Türkiye’nin sayılı hastanelerinden olan Cerrahpaşa ve İstanbul 
Tıp Fakültesi hastanelerinden ve mediko sosyal kuruluşumuzdan 
öğrencilerimize sağlık hizmeti veriyoruz. Yılda 16’ya yakın 
konser, tiyatro ve dans gösterisini ücretsiz olarak düzenleyerek 
öğrencilerimizin bu etkinliklere katılımını sağlıyoruz. Etkinliklere 
katılanların %60’ını öğrencilerimiz oluşturmaktadır. Böylece 
öğretim üyesi, idari personel ve öğrenciler ders dışında aynı 
sosyal alanda bir araya gelmektedir. Ayrıca ücretsiz olarak 
öğrenci şenliklerini düzenliyoruz. Bu yıl her konsere yaklaşık 40 
bin öğrenci katıldı ve konserler 5 gün sürdü. Öğrencilerimiz 32 
farklı branşta spor yapabilmekteler.

Dersliklerimizi, Teknik Alt Yapımızı ve Kütüphanemizi 
Yeniliyoruz

Dersliklerimizi yenileme projesi kapsamında Üniversitemizdeki 
fakültelerin tamamına yakınında derslikler yenilendi. Teknolojik 
araç gereç teçhizatıyla sınıflar donatıldı. Ses ve görüntü 
sistemleri kuruldu. Akıllı tahtalar alındı.  İstanbul Üniversitesi 
son yıllarda teknolojik alt yapısını geliştirmek için büyük 
yatırımlar gerçekleştirdi. Bu sayede öğrencilerimize kayıt ve 
sınav notu öğrenme gibi birçok hizmet internet üzerinden 
verilmektedir. Bütün yerleşkelere kablosuz internet ağı kuruldu 
ve öğrencilerimizin yerleşkelerde rahat ve hızlı bir biçimde 
internetten yararlanması sağlandı. Öğrencilerimizin kütüphane 
hizmetlerinden daha çok yararlanması için merkez kütüphanenin 
kapanış saatini saat 17.00’dan 23.00’a kadar uzattık. Elektronik 
ortamda öğrencilerimizin makalelere ulaşmasını kolaylaştırdık 
ve birçok veri tabanından yeni üyelikler aldık. Engelsiz üniversite 
çalışmalarımızda Merkez Kütüphane içinde kurulan Engelsiz 
Bilgi Merkezimizi de ekledik. İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi 
Merkezi görme engelli kişilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak 
için tam teçhizatlı olarak donatılmıştır. Merkezde, görme 
engellilerin kullanımına uygun ekran okuma programı olan 20 
adet bilgisayar, ekran büyütme programı olan 10 adet bilgisayar, 

az gören kişiler için video büyütücüler, iki adet kabartma ekran, 3 
adet Brailleprinter, 5 adet optik karakter tanımlama programı, iki 
adet kabartma grafik ve resim basma makinesi bulunmaktadır. 
Kütüphanede ayrıca sesli kitap okuması için tam donanımlı iki 
kabin yer almakta.

Öğrencilerimizin Kariyerini Planlamasına Yardım 
Ediyoruz

Bu çalışmaların yanında öğrencilerimizin üniversite seçerken en 
yüksek oranla üzerinde durdukları bir konunun “iş olanakları” 
olduğunu da biliyoruz. Öğrencilerimizin hem kendi alanlarındaki 
özel ve resmi kurumlarda kolaylıkla işe girmelerini sağlayacak 
hem de gelecekte kendi iş yerlerini kurarak istihdam yaratacak 
kişiler olmalarını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
eğitimlerine önem verirken kariyerlerini bilinçli bir biçimde 
planlamalarını sağlayacak İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (İSTANBUL KAGEM) kurduk. 
Merkezimiz kuruluşundan günümüze kadar öğrencilerimiz için 
Kendini Değerlendirme Envanteri (KDE), Kariyer Danışmanlığı, 
Kariyer Bilgi Sistemi, Eğitim Programları, Yurt Dışı Eğitim 
Programları, Mülakat Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi, 
Akran Rehberliği, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Gönüllü Staj 
Projesi, Kariyer Günleri, Şirket Gezileri ve Uzmanlarla Sohbet 
Toplantıları yapmıştır. 22 bini aşkın öğrencimiz bu etkinliklerden 
yararlanmıştır. İSTANBUL KAGEM öğrencilerimize rehber olmaya 
devam etmekte, onları çalışma hayatına hazırlamaktadır. 

Öğrenci dostu üniversite olmayı hedefliyorsak öğrenci odaklı 
projeler üretmeliyiz. Bu projeleri çoğaltmalıyız. Öğrencilerimiz 
için yapılan hizmetleri hep bir adım daha ileriye götürmeliyiz. 
Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki, üniversite olarak öğrencileri 
ilgilendiren her konuya olanaklarımızı en üst seviyede kullanarak 
el atmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.

KARİYERİST Dergisi ile de İSTANBUL KAGEM’de yapılan 
çalışmalardan öğrencilerimizi haberdar edip ve katılımlarını 
sağlayıp sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturuyoruz. KARİYERİST 
öğrenci, öğretim üyesi ve iş dünyasını bir araya getiren bir 
platform olarak ortaya çıkmaktadır. KARİYERİST her sayısında 
farklı konularla karşınızda olacaktır. Yayının hazırlanmasında 
emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bir sonraki 
sayıda buluşmak umuduyla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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İstanbul Üniversitesi’nin Sevgili Öğrencileri ve Mensupları,

Bir yılın ardından Kariyerist’in  ikinci sayısı ile sizlerle birlikteyiz.

Öncelikle sizlerle Merkezimiz hakkında bir yeniliği paylaşmak 
isteriz. Bugüne kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 
bağlı olarak hizmet veren Merkezimiz 27.09.2012 tarihi itibariyle 
Rektörlüğe bağlı bir Merkez olmuş ve adı Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTANBUL KAGEM) olarak 
değişmiştir.

Bir bireyin gelişmesinde üniversite eğitiminin önemi yadsınamaz. 
Bu sebeple İSTANBUL KAGEM olarak amacımız, aşağıda bazılarını 
belirttiğim etkinliklerimizle bir yandan kariyerinize yönelik bir yol 
haritası çizmenize yardımcı olmak bir yandan da sizlere İstanbul 
Üniversiteli olma ruhunu kazandırmaya çalışmaktır.

Geçtiğimiz yılın etkinliklerine bakıldığında Merkezimizin edindiği 
misyon itibariyle öğrencilerine ve mensuplarına kariyer yolunda 
ilerleme amacıyla pek çok faaliyet düzenlendiğini görmekteyiz.

Merkez olarak öncelikle kariyer faaliyetleri düzenleyen öğrenci 
kulüplerimizi Üniversitemizin kurumsal yapısına uygun olarak 
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi koordinasyonunda bir araya getirdik.

Bu noktadan sonra da kariyer faaliyetleri düzenleyen 10 
kulübümüzle işbirliği yaparak öğrencilerimizi iş hayatıyla 
buluşturmak, çeşitli sektörlerden konularında uzman kişilerini 
getirip sizleri bilgilendirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi 
Beyazıt, Avcılar ve Bahçeköy Yerleşkeleri’nde eş zamanlı olarak  
“İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri”ni gerçekleştirdik. 

Öte yandan 2011 yılında Türkiye’de ilk olarak yapılan Tıp Kariyer 
Günleri’nin II. ‘sini düzenledik.

Kariyer Günleri’nin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz “Uzmanlarla 
Sohbetler Serisi”nde ise yine çeşitli sektörlerden uzman kişileri 
sizlerle buluşturarak, hem sektörlere yönelik bilgilerinizi 
artırmayı hem de uzmanlardan aldığınız bilgilerle tercihlerinizi 
tespit etmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Bunun yanı sıra iş hayatını tanımanın, tecrübe edinmenin ve 
bu tecrübeleri mezun olduğunuzda özgeçmişinizde belirterek 
seçilmişler arasına girmenin önemli bir basamağının STAJ 
olduğunu düşünüyoruz.

İSTANBUL KAGEM olarak özellikle gönüllü stajı olan öğrencilerimiz 
için 20’den fazla kurumla staj protokolü yaptık. Böylece iş 
dünyasından seçilmiş olan bu kurumlara staj için 2012 yılının 
kış ve yaz dönemlerinde yaklaşık 650 öğrencimizi gönderdik. Bu 
projemiz önümüzdeki dönem de devam edecektir.

İş hayatına giriş yapmada diğer önemli bir nokta da özgeçmiş 
hazırlamak ve ardından gelecek mülakatta başarılı olabilmektir. 
İSTANBUL KAGEM olarak gerek Merkezimizde gerekse talep 

edilmesi halinde Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında 
“Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi” yaptık ve 
yapıyoruz.

Bazen aklımız karışır, birileri tarafından kariyer planlarımızın 
dinlenmesine ve artılarımızın-eksilerimizin çıkarılmasına ihtiyaç 
duyarız. İşte yine bu noktada da İSTANBUL KAGEM olarak “Kariyer 
Danışmanlığı” faaliyeti ile sizlerin kariyer yoluna bir ışık tutmaya 
çalışıyoruz.

Günümüz kariyer planlamasının olmazsa olmazı yabancı dil 
yetkinliğidir. İSTANBUL KAGEM olarak gerek öğrencilerimize 
gerekse mensuplarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz “Yabancı 
Dil Konuşma Projesi” de bunun bir göstergesidir. Bu projenin 
yanısıra 25-26 Eylül 2012 tarihinde 27 üniversite ve 5 dil okulunun 
katılımıyla Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Günleri düzenlenmiştir.

Bu dönemde başlattığımız bir diğer etkinliğimiz de İstanbul 
Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran ve özellikle İstanbul dışından 
Üniversitemize kayıt olmuş öğrencilerimize yönelik olarak 
tanışmayı ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 
tanıtmayı amaçlayan “Akran Rehberliği” toplantılarıdır. 

Öğrencilerimizin yanı sıra mensuplarımıza yönelik hizmetler 
de yapmaya çalışmaktayız. Bu çalışmaların başında ”Hizmet 
İçi Eğitimlerimiz” gelmektedir. Düzenlenen bu eğitimlerle 
mensuplarımızın hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hem 
de iş kalitelerini artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca mensuplarımız 
için kariyerlerini geliştirmeleri amacıyla bilgilendirme eğitimleri 
de düzenlenmektedir.

Ayrıca yapmış olduğumuz “piknik” eğlenmenin yanı sıra 
öğrencilerimizi, öğrenci bürolarında çalışan mensuplarımızı ve 
akademisyenlerimizi kaynaştırmayı amaçlamıştır.

İSTANBUL KAGEM öğrenci ve mensuplarımızın kariyerlerini 
geliştirmede yardımcı olma misyonunun yanı sıra çeşitli 
sosyal sorumluluk projeleriyle İstanbul Üniversitesi’ni halkla 
buluşturmayı da amaçlamaktadır. Bu bağlamda “İstanbul 
Üniversiteliler Edirne’nin Köyleriyle Buluşuyor”, “Gençler ve 
Anne-Babaları için Psikoloji Konferansları” ve “Spor Ahlakı ve 
Spor Kültürü Konferansları” başlıklı sosyal sorumluluk projeleri 
de yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Bütün bunlarla birlikte geçen yıl bülten olarak çıkarmış 
olduğumuz KARİYERİST’i bu yıl sizlere dergi olarak sunmaktayız. 
İkinci sayımızda da ilk sayıda belirlediğimiz başlıklar altında yeni 
konuları sizlerle buluşturduk. Bu noktada KARİYERİST dergisini 
siz öğrenci ve mensuplarımızla paylaşırken dergimizin kariyer 
yolculuğunuza yardımcı olmasını diliyorum. Üçüncü sayımızın 
daha kaliteli hale gelmesi için geri bildirimlerinizi bekliyor ve 
yeni faaliyetlerimizde yüz yüze görüşmeyi ümit ediyorum. 
Sevgilerimle.
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MEDYA GÖZÜYLE

Röportaj: 

M.A: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

K.Y: 12 Eylül 1967’de İzmir Karşıyaka’da doğdum. İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Avrupa Birliği 
Bölümü’nü bitirdim. Sonrasında dikey geçişle Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne kaydımı yaptırdım. 
1988 sınavlarıyla TRT’ye girdim. Yaklaşık bir yıl TRT’de çalıştım. 
Türkiye’nin ilk özel televizyonu o zamanki adıyla İnter Star 
şimdiki adıyla Star TV’de yaklaşık 5 sene haber spikerliği 
yaptım. Türkiye’nin  ilk interaktif sabah programında sunuculuk 
üstlendim. Birçok belgesele sesimle hayat vermeye çalıştım. 
Önce Star Televizyonu’nda daha sonra ATV Televizyonu’nda hem 
ana haber, hem sabah programı ve gece haberlerini sundum. 
Onun dışında Türkiye’nin ilk günlük yayınlanan realite show 
programı olan Yakın Takip’in sunuculuğunu yaptım. Pek çok 
haberde yalnızca masa başında değil, haberin kaynağına giderek 
habercilik görevimi gerçekleştirmeye çalıştım. Mesleğimde de 
24. yılım doldu. 44 yaşındayım. Şu anda da 14 yıldır TV 8’deyim. 
TV 8’de farklı haber bültenleri de, farklı programlar da sundum 
ama 3,5 - 4 yıldır TV 8 Ana Haberi sunuyorum.

M.A: Mesleğe ilk ne zaman başladınız?

K.Y: Açıkçası hayat bazen tesadüflerden ibarettir. Bazen de kader 
diyebiliriz. Ben spikerliğe başladığımda Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu’nun sınavları açıldığında üniversite mezunu dahi 
değildim. Fakat o zamanki koşullara karşı o dönemde belli yaş ve 
eğitim kriterleri vardı. O kriterlerde en az lise mezunu olma şartı 
vardı. Ben o zaman lise mezunuydum. Kimisi uygulamalı, kimisi 
yazılı 5 sınava girdim. Üç aylık kurs sonrasında spiker olmaya hak 
kazandım. İlk olarak Ankara Televizyonu’nda işe başladım.

M.A: Bu meslek için gereken yetenekler nelerdir?

K.Y: Bunun içinde her şey var. Tesadüf belki en küçük ihtimal. Zira 
spikerlik dediğiniz meslek kesinlikle tesadüfleri kaldıracak bir 
şey değil. Öncelikle bir ses denetimi sınavı yapılıyor. Sonrasında 
Türkçe’ye ne kadar hakim oluşunuz ve ardından genel kültüre 
yönelik yazılı bir sınav yapıldı ve 80 alma zorunluluğu vardı. Bunu 
da geçtikten sonra kamera karşısında bir sınav yapıldı. Bu sınavlar 
masaldan tutun da habere kadar neyi ne kadar yapabildiğiniz 
ile ölçülür. Sonrasında üç aylık kurs döneminde Osmanlıca, 
Arapça dahil olmak üzere diksiyon, artikülasyon, deşifre gibi 
bunların hepsinin yer aldığı bir eğitim verilip, ardından iki sınav 
daha yapıldı. Televizyon ya da radyoya çıkacak insanın sınav 
zamanlarında heyecanlanıp heyecanlanmamasıyla ilgili elbette 
şansa ihtiyacı vardır. Onun ötesinde kameranın ya da mikrofonun 
torpili olmaz. Kötü sesli birini spiker yapamazsınız, yaparsanız da 
bu çok sırıtır.

M.A: Üniversite seçiminizdeki tercihinizi nasıl belirtirsiniz? Bu 
üniversite size kariyer açısından neler kazandırdı?

K.Y: Lise çağlarındayken hukuk okumak ve avukat olmak 
niyetindeydim. Ancak o dönemlerde mümkün olmadı. 
Daha sonra Star TV ile birlikte Almanya’ya gittim. Yaklaşık 2 
yıl Almanya’da kaldım. Türkiye Radyosu’nu bırakıp özel bir 
televizyona geçmemdeki sebep, Almanya’ya gidersem hem 
dilimi geliştiririm, hem de yurt dışında bir eğitim yakalayabilirim 
düşüncesi idi. Ancak Almanya’daki körfez krizi, körfez savaşı 
vs. derken eğitime zamanım olmadı, Almanya’dan döndükten 
sonra üniversite sınavlarına girdim. Eski hukuk düşüncesiyle bu 
işi yaparken dünyayı anlama, anlamlandırma ve olup bitenleri 
doğru okuyabilme noktasında ben ne yapabilirim, hangi bölümü 
seçersem bana ekstra bir vizyon kazandırabilir diye düşündüm 
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ve Avrupa Birliği… ki o dönemde ciddi anlamda Türkiye’nin 
gündemindeydi. O bölümü seçtim ve girdim bölümü de 
birincilikle bitirdim. Puanlarım da yüksek olduğu için o dönemde 
dikey geçiş hakkı vardı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’ne geçtim ve ondan sonra bir yandan iş, bir 
yandan okula devam edip etmeme vs. derken devamı gelmedi. 
Neden İstanbul Üniversitesi? İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en 
köklü üniversitelerinden biri ki dünya ülkelerine baktığımızda 
İstanbul Üniversitesi Türkiye’deki diğer üniversitelerden daha 
ön sırada, başarısını ispatlamış, hem öğrencileriyle hem eğitim 
kadrosuyla çok üst noktalarda olan bir üniversite. İstanbul 
Üniversiteli’yim demek aynı zamanda insanlar için bir gurur 
meselesidir diyebilirim.

M.A: Herkesin mesleğinde hayalleri vardır, sizin de var mı?

K.Y: Dediğim gibi özel televizyonun ilk spikeri ben oldum. İlk 
canlı yayını ben yaptım. Özel kanallarda antene çıkan ilk ses bana 
aitti. TRT’ye en genç başlayan insanlardan biriyim. 21 yaşında 
TRT’ye başladım ve ekrana çıktım ki daha öncesinde spiker 
olarak direkt ekrana çıkmak mümkün değildi. Önce radyoda 
çalışılır, sonrasında televizyona… zamanla, tecrübe kazanıp, bilgi 
deneyimini arttırdıktan sonra geçilirdi. Böylesi bir ilk yaşadım. 
Daha sonra en genç ana haber sunucusu oldum, bu da bir ilkti. 
İşte biraz önce şans dediniz ya, şans ne kadar etkili bu noktada, 
şansım yaver gitmiş olabilir. Doğru zamanda Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu’ndan ayrılıp, özel sektöre adım atmak ve özel 
sektörde genç bir insan olarak bulunmak belki şanslarımdan bir 
tanesiydi. Bunlar bana ne getirdi? Elbette Türkiye’de o zaman özel 
bir yapı olmadığı için özel televizyondaki üç beş kişiden biriydim 
Başka ilk ne yapmak isterim? Bugüne kadar hiç yapılmamış bir 
formatta, bir haber programı olabilir. Daha önce denenmemiş 
bir kulvarda, ayak basılmamış bir kulvarda yeni bir iz bırakmak 
isterim. 

M.A: Kariyerinizin geleceği için nasıl bir planınız var?

K.Y: Açıkçası ben gözümü açtım, 21 yaşında bu mesleğe 
başladım. 24 sene olmuş. Dönüp baktığımda başka bir meslek 
yapar mıydım ya da bundan sonra yapar mıyım aklımın ucundan 
dahi geçmiyor. Çünkü bir taraftan hem işimi seviyorum hatta 
ilk dönemlerde, bu mesleğe başladığımda şöyle derdim; çok 
sevdiğim birşeyi yapıyorum bir de üzerine para veriyorlar. Zaman 
zaman bu duygudan uzaklaştığım anlar olmadı mı oldu, bu 
meslek zor bir meslek pek çok şeyi arkanızda bırakıyorsunuz 
kimi zaman ailenizi ihmal edebiliyorsunuz, kimi zaman özel 
yaşantınızı, sağlığınızı ihmal edebiliyorsunuz ama işinizi asla 
ihmal edemiyorsunuz. Yapmış olduğunuz meslek, sorumluluğu 
itibariyle düşündüğünüz zaman hiçbir şekilde ikinci plana 
atılabilecek bir iş değil. Aslında iş ya da meslek diye görmek pek 
mümkün değil bir yaşam biçimi çünkü her işte, hemen hemen her 
işte diyebilirim ki kapıdan çıktığınızda o şapkanızı işte bırakırsınız 
hayatınıza devam edersiniz. Bizim işimizde öyle bir şey yok bizim 
işimizde yatağınızdan kaldırılabilirsiniz, Türkiye’de fevkalade 
bir gelişme olabilir o gelişmeyle ilgili çağırılabilirsiniz hemen o 
haberin peşine gidebilirsiniz. Anında ekrana çıkabilirsiniz. Her 
şey olabilir siyasi bir gelişme olabilir, deprem olabilir, sel olabilir

M.A: Kariyeriniz boyunca kırılma anları yaşadınız mı? Bunlar 
nelerdi?

K.Y: Kırılma anları tabii ki oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin bazı 
dönemlerinde, kırılma süreçleri olmuştu. Bu siyaseten olsun, 

ben kendi işimi olabildiğince insani 

ve objektif kriterler içinde yapmaya 

özen gösterdim. 

?
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çeşitli müdahalelerde olsun. İşte o müdahale dönemlerinde 
bu mesleği yapan insanların da hayatlarında belli kesintiler 
oluyor. Ben mesleğime ilk başladığım andan itibaren hep şunu 
düşündüm, oturacağım koltuklar geçicidir, hiç bir zaman kalıcı 
bir mevki değildir ve her ne işi yaparsam yapayım bu meslek 
çervevesinde mutlaka bir gün benim yerine bir başkası geçecektir 
ve bir gün mutlaka bir şeyler değişecektir. Dolayısıyla ben kendi 
işimi olabildiğince insani ve objektif kriterler içinde yapmaya 
özen gösterdim. Böylece ne hızlı yükseldim ne de hızlı düştüm.

M.A: Meslek seçimi yapacak gençlere neler önerirsiniz?

K.Y: Tabii ki her insanın reçetesi farklı öncelikle hem ailelere 
hem bireylere düşen bir görev var. Ben ne istiyorum? Ben ne de 
başarılı olabilirim? Hangi işi, hangi mesleği yaparsam mutlu bir 
birey olurum? Ben evlatlarıma şunun öğüdünü veriyorum. Her 
zaman yüzlük öğrenci olmayın, her zaman birinci olmayın, bunun 
için kendinizi adeta bir yarış atı gibi koşturmaya gerek yok. Benim 
evladım 30 yaşına geldiğinde ben mutluyum baba dediği zaman 
işte olay odur. Hangi eğitim sürecinden geçerseniz geçin, hangi 
üniversiteye giderseniz gidin, hangi bölümü okursanız okuyun, 
öncelikle sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz, başarılı olacağınıza 
inandığınız bölümü seçin. Sadece okulla, sadece kitapla değil 
yaşamın içinde olarak, sosyallikten, spordan kopmadan bir 
eğitim sürecinin olması gerektiğini düşünüyorum.

M.A: İstanbul Üniversitesi deyince aklınıza ne geliyor?

K.Y: İstanbul Üniversitesi deyince aklıma tabii ki herkesin geldiği 
gibi tarih geliyor, fikirlerin serbestçe konuşulması geliyor, hayatın 
ta kendisi geliyor. İstanbul Üniversitesi sonradan oluşturulmuş 
bir üniversite değil, yaşayan bir üniversite, hala var, hala devam 
ediyor. Geçmişten geleceğe…

M.A: Sadece eğitim yeterli mi?

K.Y: Elbette bir üniversite, bir yüksek eğitim olacak ama aynı 
zamanda üniversitede okurken gençlere en büyük tavsiyem, 
başka uğraşlar da, başka hobiler de bulsunlar. Okul elbette belli 
konularda eğitim veriyor fakat okuldan çıktıktan sonra, kapının 
önünde bambaşka bir hayat var. Hiç bir üniversite, okul bittiği 
an size iş garantisi vermez, veremez. Böyle bir şey yok. Dünyanın 
hiç bir yerinde yok. Tamam sen bu okulu bitir, gel biz seni işe 
alacağız böyle bir şey yok, varsa da on binde bir ya da iki öğrenci 
de geçerli olabilir. Genelde okul bittiği an işiniz hazır değildir. 

İnsanlar kendi şanslarını, kendi işlerini, kendi mesleklerini, 
kendi geleceklerini bir yandan üniversitede okurken yeni 
şanslar arayarak, yeni yeteneklerini keşfederek, o yeteneklerin 
üzerine giderek, elbette kendileri o yolu açacaklar. Kurumlar ne 
ister? Nasıl öğrenciler ister? Sadece okuldan çıkmış bir öğrenci 
istemezler. Stajını yapmış, farklı konularda deneyim kazanmış 
bir takımın oyuncusu, o saatin bir çarkı, uyumlu, sohbetiyle, 
arkadaşlığıyla, insani ilişkileriyle, her şeyiyle dolu dolu bir insan 
ister. Okul bunu vermez. Okul eğitim verir, arkadaşlığı verir, onu 
pekiştirir. Ama insanın kendine düşen görevleri vardır. 

M.A: Gençliğinizde okulda sosyal biri miydiniz? 

K.Y: Açıkçası ben çok da genç değildim İstanbul Üniversitesi’ne 
başladığımda. Hatta Almanya’dan dönmüştüm ve mesleğimi 
çoktan elime almıştım. Mesleğimin 4. ya da 5. yılındaydım. 
Dolayısıyla öyle bir zamanım yoktu. Ben sadece okula her gün 
gelerek, hem dersleri takip ettim hem de açıkçası çok çalıştım 
diyebilirim. Başka türlü zaten bölümü birinci olarak bitirmem çok 
mümkün değildi.

M.A: Mesleğinizin zorlu tarafları nelerdir? 

K.Y: Bizim işimizde zaman yetmez. Sabah kalkarsınız, gündemi 
takip edersiniz. 10-15 tane gazete okursunuz, internet sitelerini 
gezersiniz ki mesleğe ilk başladığımızda internet de yoktu. 
Dolayısıyla sürekli araştırırdık. Eskiden gazeteler ilk etapta 
televizyonu beslerdi. Sonra televizyonlar gazeteleri beslemeye 
başladı. Gazetede bir konu görürsünüz ama gazetede görseliyle 
fazlasıyla yer alamadığı için biz alırız o haberi televizyonda 
kullanırız. Elbette kaynağının belirtilmesi gerekiyor. Son kaynağını 
da belirtiriz ama şöyle düşünün. Türkiye’de yüzlerce televizyon 
var. Ulusalı var, bölgeseli var, yereli var. Artık en küçük ilçede bile 
televizyon, radyo var. Eskiden böyle değildi. Şimdi dolayısıyla 
inanılmaz bir rekabet var. Bu rekabet çerçevesinde siz farklılığınızı 
ortaya koymak zorundasınız ve daha çok çalışmalısınız. Biz TV 
8 haber merkezi olarak aslında çok da büyük bir ekip değiliz. 
Mütevazı bir ekibiz. Mütevazı ama büyük bir çoğunluğu 
gençlerden oluşan, çalışkan, kendine inanan, yürekli insanlardan 
oluşuyoruz. İşte gençlere belki de bunu tavsiye etmek gerekiyor. 
Takım oyuncusu olmak demek bu. Sadece iyi eğitim almak yeterli 
değil. Bulunduğunuz yerde farklılığınızı ortaya koymalısınız. Siz o 
farklılığı ortaya koyabildiğiniz müddetçe o takımda yer alırsınız. 

M.A: Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.

K.Y: Ben teşekkür ederim. Umarım doğru mesajlar verebilmişizdir.

Hangi işi, hangi mesleği yaparsam 

mutlu bir birey olurum?
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İSTANBUL KAGEM olarak sene içerisinde takımımızı desteklemek 
adına merkez çalışanları olarak kadın basketbol takımımızın 
maçlarına gittik ve yaptığımız organizasyonlarla öğrencilerimizi 
de bu maçlara götürdük. Takımımızın ve merkezimizin 
sizlerden ricası bu yıl yapılacak maçlara gelerek seyirci desteği 
sağlamanızdır. 

Üniversitesitemizin sportif faaliyetleri hakkında sizleri 
bilgilendirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Kadın Basketbol 
Takımı Koçu Alper Durur ve oyuncular Esra Atacan, Miray Şahin, 
Mehtap Gezer ve Bahar Yapar ile bir röportaj gerçekleştirdik.

E.Y: Basketbol olarak oyun anlayışınız nedir?

A.D: Basketbol olarak oyun anlayışımız takım oyunudur. Bizim şu 
an bünyemizde bulunan bütün basketbolcuların yüzde doksanı 
kendi altyapımızda yetiştirdiğimiz yani bize 10-12 yaşında gelip 
bizim şekillendirdiğimiz oyuncular olduğu için sistem oynarız. 
İnsanlar çok ön plana çıkmazlar. Takımsal hareket eden, hızlı 
oynayan, mücadeleyi sonuna kadar da bırakmayan bir yapımız 
vardır.

E.Y: Türk basketbolunun altyapısını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

A.D: Türk basketbolunun alt yapısına hizmet eden kulüplerin 
başında yer almak bize gurur veriyor. Türkiye’de bu işe yatırım 
yapan iki üç kulüpten bir tanesiyiz. Geçmişten bu güne kadar 
Türk kadın basketbolunun en önemli isimlerini bu kulüpten 
yetiştirmiş olmak bize ayrı bir gurur veriyor. A milli takımımızın 
kaptanı Nevriye’nin, oyun kurucularından Nilay’ın, Galatasaray’ın 
kaptanı Işıl Alben’in bizim bu parkelerimizden yetişmiş olması 

bizim altyapıya ne kadar önem verdiğimizin 
bir göstergesi. Şu an Türkiye’de milli takımlara 
altyapıdan en fazla oyuncu veren kulüp olmamız, 
bunun yanında milli takımlara oyuncunun dışında 
bünyemizden yetiştirdiğimiz antrenörleri de 
vermemiz bizim için gurur kaynağı.

E.Y: Kadın basketbol takımı olarak önümüzdeki 
yıllardaki hedefleriniz nelerdir?

A.D: Biz bu sene ligde diğer takımların bir oyuncusunun aldığı 
ücret kadar bütçelerle varolmaya çalıştık ve ligi on ikinci 
bitiriyoruz şu anda. Çok şanssız maçlarla kaybettik. Üç dört maçı 
son topla kaybettik. Oyuncularımızın yaşları çok genç, kendi 
yetiştirdiğimiz oyuncuları da oynatmak tercihimiz ama bir yer 
geliyor realite ortaya çıkıyor. Bugün kadrolarında devşirme 
oyuncu bulunduran, NBA’in iyi oyuncularını alan takımlar daha 
üstlerde yer alıyor. Biz bütün bu dezavantajlarımıza rağmen 
birinci ligin en takdir edilen takımı olduk.

E.Y: A Milli Takımımızın başarılarını nasıl  değerlendiri-
yorsunuz?

A.D: A Milli Takım’da çıta çok yükseldi. Özellikle son şampiyonada 
Avrupa ikinciliği aldıktan sonra. Şimdi olimpiyat elemeleri var. 
Orada da grubumuz iyi bence. Takımımız bundan sonra olimpiyata 
da katılan ilk takım olma başarısını gösterecektir. Burada 2014 
Dünya Şampiyonası’nda yapacaklarımız çok önemli. Biz oraların 
kalıcı takımı olmak istiyorsak mutlaka bu dünya şampiyonasında 
ilk altı içinde olmamız gerekiyor. En kötü ihtimalle ilk sekize 
girmemiz gerekiyor. Şayet bunu başarabilirsek Türk kadın 
basketbolu olarak aşağıdan getirdiğimiz oyuncular sayesinde 
bundan sonra hep oralarda olabileceğimizi düşünüyorum. Millî 
Takımlar seviyesinde altyapılarda iyi jenerasyonlarımız geliyor. 
Dolayısıyla üst tarafta yine söylediğim bu ara oyuncuları kaybetme 
konusunda bir çözüm bulabilirsek iyi yerlere gelebileceğiz. Yoksa 
bu şartlarda giderse şu anki oyuncular basketbolu bıraktığında 
aşağıdan gelecek o seviyede oyuncumuz olmayacağından dolayı 
oralarda problem yaşayacağımızı düşünüyorum.

?Röportaj: 

MÜCADELE RUHU
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E.Y: Siz eğitim hayatınıza nereden başladınız?

A.D: Benim eğitim hayatım çok karışık. 1989’da İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi olarak 
üniversiteye başladım. Basketbol oynuyordum aktif olarak. 
İstanbul Üniversitesi’ni kazanınca İstanbul Üniversitesi erkek 
takımına transfer oldum. 1989’da antrenörlük sertifikası alarak 
İstanbul Üniversitesi’nin kadın basketbol altyapılarında yardımcı 
antrenör olarak göreve başladım. Daha sonra üniversite 
takımında, kulüp takımında kaptanlık da yaptım. İstanbul 
Üniversitesi’nde antrenörlüğe dair Erdal Poyrazoğlu olsun, Fehmi 
Sadıkoğlu olsun birçok değerli antrenörle bu işi öğrendim. 
Burada geçirdiğim dört sene benim için çok yararlı oldu. Tabii 
oyuncuyken farklı bakıyorsunuz, antrenörlük kısmına geçince çok 
farklı bakıyorsunuz. Burada bir okul gibi eğitim aldım antrenörlük 
açısından. Daha sonra yedi sene matematik okudum. İki sene Açık 
Öğretim İşletme Fakültesi’nde okudum. Sonra o da olmadı. Otuz 
yaşından sonra spor akademisinin sınavlarına girdim. Kazandım 
sınavları. Otuz yedi yaşında spor akademisinden mezun oldum. 
İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
mezunuyum şu anda. Öğrencisi olarak girdiğimiz bu kurumda 
antrenörlüğe başladık. Erkek takımının 
kaptanlığını yaptım. Dört seneden 
sonra buradaki edindiğim bilgileri 
dışarıda uygulama fırsatı buldum. 
En son Galatasaray’da dört sene alt 
küme sorumlusu olarak çalıştıktan 
sonra 2000-2001 sezonunda ikinci 
lig takımını birinci lige çıkardım. 
2001 yılında tekrar yuvaya döndük. 
2001’den bu zamana kadar İstanbul 
Üniversitesi’nde altyapı sorumlusu ve 
A takımı antrenörü olarak görevime 
devam ediyorum.

E.Y: Sizce A takımı antrenörlüğü mü 
altyapı antrenörlüğü mü?

A.D: Bizim kulüp ikisini de yapıyor. 
Altyapı çok önemli. Alttan sizin 
terbiyenizle gelen insanlarla yukarıda 
çalışmak her zaman kolay. Sisteminiz 
bellidir. Yukarıda oynadığınız 
basketbol aşağıda oynadığınız 

basketbolun bir yansımasıdır. Dolayısıyla alt yapıdan getirdiğin 
oyuncularla yukarıda oynamak daha kolay.

E.Y: Mesleğinizi seviyor musunuz? Başka bir meslek seçecek 
olsaydınız hangisini seçerdiniz?

A.D: Ben mesleğimi seviyorum. Zor bir meslek. Çünkü insanla 
uğraşıyorsunuz. Bayanlarla uğraşmak daha zor (gülüyor) ama 
yine de seviyorum, yine dünyaya gelsem antrenör olurdum. 
Çünkü bayanların çok değişik grafikleri oluyor. Belli bir standardı 
tutturmak zor ama çok hırslılar.  Tuttuklarını koparıyorlar,  
kafalarına koyduklarını yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar 
ama iniş çıkışları oluyor. Yani bir gün bakıyorsunuz müthiş 
oynayabiliyor, ertesi gün tanıyamıyorsunuz. Ben antrenörlük 
hayatım boyunca 3 aylık Galatasaray A takımı yardımcı 
antrenörlüğünü saymazsak hep bayanlarla uğraştım. Valla şu 
anda hala sağlığımız yerinde, gayet de iyiyim.

E.Y: Üniversite öğrenimi sırasında öğrencilerin spor faaliyetlerine 
amatör veya profesyonel olarak katılmalarının daha sonra iş ve 
kariyer hayatlarında onlara ne gibi yararı olur?

A.D: Spor bir kere çok önemli. Takımlaşmak denilen olay var. 
Bugün birçok şirketi görüyoruz, şirket elemanları takımlaşmak 
için birçok organizasyonlar yapıyorlar. Bir yere götürüyorlar, ortak 
bir şey paylaştırıyorlar. İşte siz zaten bunu burada yapıyorsunuz. 
İkincisi özgüven açısından çok önemli. İnsanlar sahada 
kendilerine güvendikleri anda, bunu iş hayatına da yansıtacaklar. 
Bence çok faydaları var. Bir kere takım olmadan basketbolda 

bir şey yapamazsınız. Çünkü herkes 
birbirinin açığını kapatır. İş hayatına 
yansıttığınız zaman da bence böyle 
şirketler hep başarılı olurlar. Dolayısıyla 
şirketler de zaten bu çalışmaları bu 
doğrultuda yapıyorlar. Spor yapan 
insanın kendine güveni olur, özgüveni 
yüksek insanlardır. Dolayısıyla 
özgüveni yüksek insanlar da iş 
hayatında oldukça başarılı olur, cesur 
olurlar. Karar alabilirler. Basketbolda 
öyle anlar vardır ki bir karar vermek 
gerekir. Kararsız kalırsanız hiç bir şey 
yapamazsınız.

E.Y: Öğrencilerin dersleri basket-
bolun önüne geçiyor mu?

A.D: Şimdi şöyle söyleyeyim. Artık 
basketbol profesyonel bir spor. Ben 
bu işin içinden gelen birisi olarak 
şunu gözlemledim. Eskiden baktığınız 

Spor yapan insanın kendine güveni 

olur, özgüveni yüksek insanlardır.
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zaman basketbol oynayan insanların içinde doktoru vardı, 
mühendisi vardı, mimarı vardı. Altyapılar bu kadar küçük yaşta 
başlamıyordu. Dolayısıyla insanlar haftada 3 gün antreman yapıp, 
hafta sonu maç yapıyordu. Şimdi böyle bir realite yok. Şimdi iki 
bakış açısı var. Bir sporcular, iki spor yapmak isteyen hevesliler. 
Basketbol oynayan herkese amatörce bunu tattırmak gerekiyor. 
Ama bu işi profesyonelce yapacağım diyorsanız bence bu elit 
sporcu için tıp fakültesinde okumak mühendislik fakültesinde 
okumak çok zor çünkü bu çocukların hayatı şöyle: Her gün 
idman yapıyorlar. Sabah halter programları var. Okul bitiyor milli 
takım kampları başlıyor. O bitiyor milli takım turnuvaları başlıyor. 
O bitiyor yeni sezon hazırlıkları başlıyor dolayısıyla bu şekilde 
yeni sporcuların okuyabilecekleri en güzel yerler kendi branşları 
olan spor akademisidir. Bunun dışında hem mimar olayım hem 
basketbol oynayayım diyen birisi amatörce yapabilir. Ama üst 

seviye basketbol oynayacaksa günümüzün şartlarında bunun 
imkanı yok diye düşünüyorum.

E.Y: Takıma oyuncu alırken başvuran kişiler nasıl bir süreçten 
geçiyor?

A.D: Çok nadir transfer yaparız. Yaptığımızda da birinci kriterimiz 
kişiliktir. Spor kısmı sonra gelir. Kulüp bünyesine yabancı 
oyuncular alırken yurt dışında da arkadaşlarımız var. Bir Amerikan 
alıyoruz mesela alacağımız oyuncu daha önce Avustralya’da 
oynamış, Fransa’da oynamış, genelde benim ilk sorduğum 
soru karakterdir. Çünkü ilk önce düzgün karakter olması lazım. 
Düzgün karakterli kısmını geçtikten sonra ikinci şeyde sportif 
anlamda neye ihtiyacımız var, ne özellikler arıyoruz ona bakarız. 
Ama öncelikle biz bir eğitim kurumunun kulübüyüz dolayısıyla 
spor ahlakına, etiğine uygun, düzgün karakterli insanlarla bir 
arada çalışıyoruz.

Röportajımıza şimdi basketbolcularımızla devam 
ediyoruz…

E.Y: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız ?

E.A: Ben Esra Atacan. 28 yaşındayım. 20 senedir basketbol 

oynuyorum.

M.Ş: Ben Miray Şahin. 18 yaşındayım. 8 yıldır basketbol 
oynuyorum.

M.G: Ben Mehtap Gezer. 23 yaşındayım. 7 yıldır İstanbul 
Üniversitesi’nde basketbol oynuyorum.

E.Y: Takımın bu yılki durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

E.A: Çok zor bir soruyla başladınız. Aslında bence biz bu 
durumda olmayı gerçekten hiç hak etmiyoruz. Çünkü gerçekten 
çok iyi bir takımız. Zaten son maçlarda herkese çok iyi bir takım 
olduğumuzu gösterdik.

E.Y: Okurken bir yandan da basketbol takımında oynamak 
zor mu?

M.G: Açıkçası çok zor tabii ki öğrenci olup 
aynı zamanda sporcu olabilmek. Çünkü çok 
çalışıyoruz. Sezon içi, sezon başı çok fark 
etmiyor. Çift antreman dönemlerinde çok yoğun 
oluyoruz. Benim okulum Anadolu Hisarı’nda. 
Antrenman yaptığımız yer Çapa’da. Çok yoğun 
olduğumuz için gidemiyorum, arada gitmek 
istiyorum tek antrenman günlerinde. Bu sefer de 
ders saatleriyle uyuşmuyor. Okuldan o yüzden 
geri kalıyorum. Sezonun bitmesini bekliyorum. 
Birinci dönem gidemiyorum. İkinci dönem 
ağırlık vermek zorunda kalıyorum.

E.Y: Neden basketbol?

M.G: İlkokuldayken beden eğitimi öğretmeni-
min teşvikiyle basketbola başladım. Uzun boylu çocukları 
topluyorlardı genelde. Ben de uzun olduğum için seçildim. O 
zamana kadar sporcu olayım, basketbol oynayayım gibi bir 
düşüncem yoktu. Dediğim gibi beden eğitimi öğretmenimin 
teşvikiyle başladım. Ama tabii basketbol öyle bir şey ki içine 
girdikten sonra çıkamıyorsunuz.

E.Y: İstanbul Üniversitesi denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor?

M.G: Aile geliyor. Çünkü burası bir aile ortamı. Diğer kulüpler gibi 
değil.

E.Y: Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

B.Y: Adım Bahar Yapar. İlkokul 5. sınıfta babam sayesinde 
basketbola başladım. İlk olarak Yıldırım Bosna’da oynadım. 
İstanbul Üniversitesi’nde halen A takımda oynamaktayım.

E.Y: Hangi bölümde okuyorsunuz?

B.Y: İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 
okuyorum. Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim.

E.Y: Neden basketbol?

B.Y: Çünkü basketbol oynadığımda kendimi iyi hissediyorum.

E.Y: Vakit ayırdığınız için teşekkürler.

-Biz teşekkür ederiz.
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E.Y: Bize kendinizden bahseder misiniz?

B.A: Ben 1961 Kayseri Develi doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi 
Develi’de yaptım. 1980 yılında üniversite için İstanbul’a geldim ve 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne başladım. 1984 yılında 
da Edebiyat Fakültesi’ni bitirdim. Daha sonra ticarete devam 
ettim. Okul yıllarında da çalışarak okudum. Okulu bitirdikten 
sonra da gıda sektöründe çalışmaya başladım. İlk önce Beyazıt’ta 
şarküteri dükkânı devralarak işe başladım. Daha sonra da 
Fatih’teki Selam Et Lokantası olarak faaliyet gösterdiğimiz ve 
şu anki röportajı yaptığımız binada 1992 yılında Selam Market’i 

açtık. Dolayısıyla şarküteriyi biraz büyütmüş olduk ve market 
dönemine geçtik. Bunu takip eden süreçte de değişik yerlerde 
şubeler açtık. Şu an bünyemizde 350 civarında personel çalışıyor 
ve yaklaşık 1984’ten bu yana ticaretle uğraşıyoruz.

E.Y: Bu noktaya nasıl geldiniz? Bir anda nasıl üniversitede 
edebiyat okurken işletmecilik yapmaya karar verdiniz?

B.A: Üniversiteyi okumak için… Anadolu’dan geldiğimizden 
bahsettim Ancak İstanbul’da belirli bir standartta hayatınızı 
sürdürmeniz bir takım imkânlara bağlı. Böyle bir durumu okul 
döneminde hissetmeye başladım. İkinci sınıftan itibaren de 
çalışmaya başladım. Hem çalıştım hem okuluma devam ettim. 
Bu çalışma hayatı benim müteşebbis olarak ufkumu açtı. 

E.Y: Sizce bir girişimci nasıl olmalı?

B.A: Bir girişimci başkasının tecrübelerinden faydalanmalı. 
Yani tecrübeyi tecrübe etmek çok doğru bir şey değil zaman 
kaybettirir. Bir girişimcinin nasıl olması konusunda çok alt detay 
vardır. Öncelikle çalıştığı alanı yani hizmet verdiği, faaliyet 
gösterdiği alanı çok iyi bilmeli. Faaliyet gösterdiği alanla birlikte 
Türkiye ölçeğini dünya ölçeğini de bilmesi gerekiyor. Çünkü 
globalleşen dünyada bu çok önemlidir. Gündemi çok hızlı takip 
etmesi gerekiyor, teknolojiyi çok hızlı takip etmesi gerekir. 
Dünyayı takip etmeli, sektörüyle alakalı bilgi sahibi olmalı, sürekli 
kendisini geliştirmeli ve insan unsuruna, çalışanına çok önem 
vermeli. Bir taraftan da bu teknolojik gelişmenin yanı sıra sosyal 
sorumluluğun da farkında olmalı. Sadece ekonomik anlamda işi 
ile alakalı değil sosyal alanlarda da sorumluluğunun bilincinde 
olmalı. Bizler bunun da farkında olduğumuzu düşünüyoruz. Ben 
şu an Fatih Kızılay Başkanlığı’nı yapıyorum. Birçok sivil toplum 
örgütünde görevlerim var, yönetici veya üyelik şeklinde. Bunların 
da çok önemi var.

E.Y: Kendinizi geliştirmek için ekstra bir eğitim aldınız mı? 
Yoksa kendinizi tamamen piyasada mı geliştirdiniz?

B.A: Dönem dönem seminerlere katılıyoruz. Girişimcilikle alakalı 

Röportaj: 
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veya mesleki bazı seminerlere katılıyoruz. Ama bu işin teorik yanı. 
Esas önemli olan kendi hayatınızda yaşadığınız tecrübelerden 
çok iyi bir şekilde ders çıkartmak. Bu her şeyin önündedir. Bir 
söz vardır, “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok” derler. 
Yaşadığınız süreç içerisinde iyi bir gözlemci olursanız bunları fark 
ediyorsunuz. Bu her tür gelişmeyi size sağlıyor.

E.Y: İlk piyasaya girmeye karar verdiğinizde önünüze çıkan 
zorluklar nelerdi?

B.A: Ben Türkiye’de girişimciyi eli taşın altında olan insan olarak 
görüyorum. Bu dünyanın bütün ülkelerinde böyledir ama Türk 
insanındaki girişimcilik ruhu eğer imkân verilirse çok azimli bir 
yapıya sahip. Bu bakımdan tabii ki çok sıkıntılar çektik. Sıkıntıyı 
da en fazla çektiren yapı kamu. 1990’larda işletmelerinize ruhsat 
alabilmek için tabiri caizse kırk dereden su getirtiyorlardı. Bugün 
tabii ki çok daha farklı bir noktada. Girişimcinin, işletmecinin 
önemi farkediliyor. 

E.Y: Öğrencilere kariyerle ilgili neler tavsiye edebilirsiniz?

B.A.: Dönem dönem bazı derneklerde üniversite öğrencilerine 
seminerler veriyorum. Başarı öyküsü veya bir takım şeyler 
altında tertiplenen çalışmalara katkı sağlıyoruz. Ülkemizde yanlış 
bir anlayış var. Özellikle de gençlerde görülüyor. Üniversiteyi 
bitirip diplomayı aldığında kapıda kendisini bekleyen arabalar 
olduğunu zannediyor. Böyle bir şey Türkiye’de değil, dünyada 
yok. Siz kendinizi ne kadar geliştirdiniz, bugün dünyayla ne kadar 

entegre olabilecek bir bilgiye sahipsiniz ona göre bir değersiniz. 
Üniversite diploması yeterli bir değer olarak toplumda kabul 
görmüyor, iş hayatında kabul görmüyor. Üniversite dönemi 
kendini yetiştirme fırsatının en iyi olduğu  dönemdir. İletişim 
çağının en iyi olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar bilgiye 
çok çabuk ulaşıyor. Bu avantajı kullanması gerekiyor. Kendisini 
mutlaka ve mutlaka en iyi şekilde çağın gerekleriyle, bilgisiyle 
donatması gerekiyor. Bize iş için gelen arkadaşların içinde de 
görüyoruz. Sadece bir binaya girip çıkmakla üniversite mezunu 
olmak yeterli değil. İş hayatının çok farklı tecrübeye, çok farklı 
birikime ihtiyacı var. Kişi bir şekilde yolunu belirlemeli ve ona 
göre de kendini geliştirmeli.

E.Y: Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

B.A: Ben teşekkür ederim.

?
Kendisini mutlaka ve mutlaka en iyi 

şekilde çağın gerekleriyle, bilgisiyle 

donatması gerekiyor.



- 14 -

Röportaj: 

İlk sayımızda sizlere Sosyal Sorumluluk ile ilgili dernek ve vakıfları tanıtmıştık. Bu sayımızdan 
başlayarak bu kuruluşları daha yakından tanıtmayı ve böylece ilgili kurumlara da destek olmanızı 
amaçlıyoruz. Bu sayımızda LÖSEV ile KAÇUV’u tanıtacağız.

M.A: Lösemili Çocuklar Vakfı 1998 yılında kurulmuş bir vakıf. 
Kuruluş hikâyenizden, hizmet ve etkinliklerinizden biraz 
bahseder misiniz?

Ü.E: Lösemili çocukları tedavi amacıyla SSK Ankara Çocuk 
Hastanesi’ne yatırdığımız ilk günlerdi. Hastane yönetiminden 
çocukların odaları için küçük bir televizyon talebine aldığımız 
olumsuz yanıt sonrasında o hastanede çalışan doktorlar, 
hemşireler ve personel, aramızda para toplayarak küçük bir 
televizyon aldık. İlk zamanlarda bir çocuğumuzun yol parasını 
ya da okul ihtiyacını karşılamak bizler için büyük sorundu. 
Ancak günler geçtikçe büyüdük, güçlendik, projeler geliştirdik, 
hedeflerimizi büyüttük. Çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını 
karşılamak için dürüstçe ve tüm enerjimizle çalıştık. Bugün onlarca 
çalışanı, 8000’den fazla lösemili çocuk ve aileleri, binlerce gönüllü 
üyesiyle ve binlerce destekçi kurum- kuruluşuyla kocaman bir 
aileyiz. Kurulduğumuz günden bu güne dek lösemi ve kanser 
hastası çocuklarımıza ücretsiz tedavi ve eğitim hizmetlerinin yanı 
sıra ailelerine maddi manevi destekleri aralıksız sürdürmekteyiz.

2000 yılında kurulan LÖSANTE Lösemili Çocuklar Hastanesi şu 
an yüzlerce lösemili çocuğa, binlerce kan hastasına ve 0-16 yaş 
grubundaki tüm çocuklara koruyucu hekimlik, teşhis ve tedavi 
hizmeti vermektedir. LÖSANTE tamamen ücretsiz tedavi hizmeti 
veren Türkiye’deki ilk ve tek lösemili çocuk hastanesidir.

Eğitim merkezlerimizde çocuklarımıza haftanın belli günlerinde 
verilen eğitimlerle yetinmeyerek Ankara’da Türkiye’nin ve 
dünyanın ilk ve tek Lösemili Çocuklar İlköğretim Okulu’nu açtık.

2008 yılının başından itibaren diğer kanser tanılı çocuklarımıza 
da sosyal destekler veriyoruz. Bu sene itibarıyla yetişkin kanser 
hastalarına da sosyal desteklere başladık. Desteklerimizi bu 
hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan büyük kitlelere 
ulaştırma çabası içindeyiz.

Beslenme ve kanser arasındaki ilişkiye dikkat çekmek için, 2000 
yılında 5 anne ve tek oda atölye ile Ispanak adlı mağazamızı 

kurduk ve bu süreç LSVDÜKKAN markasını yaratmaya kadar 
uzandı. Tedavi sürecindeki en ağır yükü çocuklarımız kadar 
annelerimiz de üstlenmekteydi. Hem onları rehabilite etme 
hem de çocuklarımızın tedavideki başarılarını arttırabilmek 
adına özel projeler hayata geçirdik. Onları üretime dâhil ettik, 
eğitim seminerleriyle ufuklarını genişlettik, çocuklarının tedavi 
süreçlerinde daha bilinçli yol alabilmeleri konusunda yardımcı 
olduk. Artık onlar üreten ve kazanan kadınlar. Çocuklarının 
geleceği ve sağlığı için düşünüp karar verebilen annelerdir. 

M.A: Vakfınıza ait hastane, konukevi, okul gibi yapılarla 
lösemili çocuklar ve ailelerine yardımcı oluyor, hayata 
bağlıyorsunuz. Bu projeler hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl 
gerçekleşti, ne tür hizmetler veriyorsunuz?

Ü.E: Aslında LÖSEV olarak hedefimiz Lösemili Çocuklar Kenti’ni 
hayata geçirmektir. Bu proje içinde bütün altyapı hizmetleri ile 
kan aranmasından ameliyathaneye kadar her şeyin bulunduğu 
mükemmel bir hastanesi olacak. Diğer hastalıklardan, tozdan, 
gürültüden, enfeksiyondan arındırılmış, ağaçlar içinde, 
kelebeklerin uçuştuğu, huzurlu bir ortam olacak. Ankara dışından 
gelen hastaların ailelerinin kalabileceği, hastaneye tüp geçitle 
bağlı bir apart otel düşündük. Aileler orada tedavi boyunca, 
üç yıl yaşayabilecek. Organik tarım alanında, diğer atölyelerde 
çalışabilecek. Ayrıca kentte bilgisayar odaları, alışveriş merkezi 
vb. olacak. Lösemili Çocuklar Kenti, yedi senedir hayata geçirmek 
için savaş verdiğimiz hasta çocuğumuzun iyileşebilmesi için 
gerekli olan otel, spor salonları, yüzme havuzu, apart evler, okul, 
kütüphane, sinema, tiyatro gibi ek tesisler yer alacağı bir projedir. 
Lösemili ve kanserli çocuklar ile aileleri için uğraş atölyeleri ve 
organik tarım arazileri, evcil hayvan bahçelerinin de kurulacağı 
bu kenti açmak için devletten tek kuruş para istemiyoruz. 
Hatta yaratacağımız katma değer ve istihdamla devlete her 
ay yüzlerce milyar lira para vereceğiz. Sadece uygun bir arsa 
talebimiz var. Arsamız verilir verilmez inşaat başlayacak ve 18 
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ayda bitirilecektir. Tedaviyi olumsuz etkileyecek bütün etkenlerin 
ortadan kaldırılacağı bu tesiste hizmetler paralı olmayacaktır.

Arazi arayışlarımız sürerken “köy olmadan kent olunmuyor” 
dedik, Gölbaşı-İncek mevkiinde yer alan 13.000 m2 lik bir alanda 
Lösemili Çocuklar Köyü inşaatımızı başlattık. Köyümüzü 2010 
Haziran’ında faaliyete geçirdik. Tesisimizdeki konukevi, atölyeler, 
sağlık merkezi, kanser araştırma laboratuarları, eğitim ve spor 
merkezleri Lösemili Çocuklar Kenti öncesinde bir adım oldu.

2008 yılı içerisinde Ankara’da Angora Evleri’nde hizmete giren 
Lösemili Çocuklar İlköğretim Okulu kolej düzeyinde eğitim veren, 
yaklaşık 120 öğrenci kapasiteli okulumuzdur. Öğrencilerine aylık 
eğitim burslarının verildiği okulumuzda tüm kitap ve kırtasiye 
ihtiyaçları Vakıf tarafından karşılanmaktadır. Yine tüm okul 
kıyafetleri, spor giysileri, ayakkabılarının Vakıf tarafından temin 
edildiği okulda sabah kahvaltıları, öğlen yemekleri ve ara öğün 
ihtiyaçları ve okula gidiş ve gelişlerde servis hizmetleri de Vakıf 
tarafından karşılanmaktadır.

M.A: Son dönem projelerinizden biri de Çocuk Köyü Projesi. 
Bu köyde hangi olanaklar mevcut? 

Ü.E: 2010 Haziran ayında hizmete giren köyümüzde;Aile 
Konutları-Sevgi Evleri

Köyümüzde lösemili çocuklarımızın tedavileri süresince aileleri 
ile birlikte kalabilecekleri kaloriferli, sıcak sulu, konforlu evler inşa 
edildi. Bir oda + salon, iki oda + salon + teras balkon şeklinde 25 
tane ev tasarlandı. İçleri çamaşır makinesinden ankastre fırınına, 
çarşafından çay kaşığına kadar eksiksiz döşendi. Artık tedavileri 
için Ankara’ya gelen lösemili çocuklar gecekondularda, hastane 
bahçelerinde, kömürlüklerde yatmayacaklar. Sıcak bir kap 
yemek için çöplüklerde beklemeyecekler. Bu evlere kira ve aidat 
ödenmeyecek. Çarşaf, perde, nevresim gibi genel çamaşırları 
köyün merkezi çamaşırhanesinde yıkanacak, ütülenecek. 
İsterlerse yemeklerini yemek salonlarında yiyebilecekler, çaylarını 
göl manzaralı terasımızda içebilecekler. Tedavisi biten ancak 
enkaza dönüşmüş lösemili aileler ile bu savaşı kazanıp evlenen, 
yuva kuran gençlerimizi de unutmuyoruz.

Ankara dışında tedavilerini sürdüren, 3 yıl boyunca sık sık 
ayaktan kemoterapi ve kontroller için başkente gelen lösemili 
çocuklarımızı da unutmadık. Kısa süreli konaklamalar için beş 
yıldızlı otel ayarında bir konuk evi yaptık. 4 katlı, yaklaşık 3000 m2 
lik bu konakta çocuklarımız için bilgisayar eğitim ve zekâ odaları 
ile uğraş ve oyun odaları tasarlandı. 100 kişilik büyük toplantı 
salonunun yanı sıra 30 kişilik küçük seminer salonu hayata 

geçirildi.

Normal 2 kişilik odalar ile büyük süit aile odaları düzenledik. 
Tamamı göl manzaralı 20 odada televizyondan diş fırçasına kadar 
her şey düşünüldü. Lösemi canavarını yenen çocuklarımızın 
sünnet düğünleri ile nikâh ve düğün törenleri artık Kirazlı 
Konak’ta gerçekleşecek. Bırakın iyileşecek miyim demelerini, 
mutluluktan havaya uçuşlarını seyredelim.

Çeşitli uğraş tedavilerinin yer alacağı, her türlü bakım hizmetlerinin 
uygulanacağı, çeşitli bilgilendirici seminerlerin, toplantıların 

düzenleneceği, Hayat Bağı Evleri’nde herkesin kucaklaşarak 
ve yeniden başlayarak hayata sımsıkı sarılacaklarına, yalnız 
olmadıklarına, yapacak pek çok şey olduğunu göreceklerine 
inanıyoruz.

LÖSEV kanseri önleyebilme ve kanser tedavisinde yeni buluşlara 
imza atmaya büyük önem vermektedir. Bu amaçla 3 katlı 
yaklaşık 2000 m2 alanda onlarca laboratuvar açtık. En modern 
teknolojileri kullandık, en gelişmiş cihazlarla donattık. Ülkemizin 
önde gelen bilim insanlarını kadromuza kattık ve deneyimli bir 
ekip oluşturduk. Kısa zamanda önemli projelerini ve araştırmaları 
hayata geçirmeyi hedefledik. Yurt dışında önemli çalışmaları olan 
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saygın Türk bilim insanlarını aramızda görmeyi planladık. Onlar 
için müstakil bahçeli evler ile hiçbir eksiklik yaşamayacakları 
özel araştırma laboratuvarları hazırladık. Yakında ülkemize ciddi 
boyutta beyin göçü olacağına inanıyoruz.

Lösemili çocuklarımızın fedakâr annelerini de unutmadık. 
İtilmişlik, ezilmişlik, ölüm korkusu psikolojisinden kurtarmak 

için uğraş ve üretim 
atölyeleri açtık. Yıllar 
önce vakfımızın 
minicik mutfağında 
başladığımız bu proje, 
meslek edinme, usta 
eğitici olma ve LÖSEV 
el sanatları markasını 
yaratmaya kadar 

uzandı. Lösemili annelerin el emekleri, göz nurları ve alın terleri 
artık ışıl ışıl kocaman bir binada, birbirinden güzel eserlere 
dönüştü. Saygın mağazalarda ve LÖSEV satış noktalarında 
beğeninize sunulan ürünlerimizin geliri öncelikle annelerimize 
ve lösemili çocuklarımızın parasız tedavilerine kaynak amacıyla 
kullanılmaktadır. Burada lösemili çocukları tedavi olan anneler 
hem meslek sahibi olacaklar hem de para kazanabileceklerdir.

Çocuklarımız bizim her şeyimizdir. Onların çocukluklarını 
yaşamalarına, trafikten uzak, bol oksijenli ve güvenli ortamlarda 
koşup oynamalarına büyük önem veriyoruz. Onlar için kocaman 
bir oyun sokağı yaptık. Üzerinde sek sek, misket oynayabilecekleri, 
akülü arabalara, bisiklete binebilecekleri bir alan yarattık. 
Duvarlarına özgürce resimler yapacaklar, yazılar yazacaklar, el 
ürünlerini açık raflarda sergileyecekler. Oyun sokağımızın hemen 
bitiminde Neşe Bahçesi adını verdiğimiz bir oyun parkı yer alıyor. 
Birbirinden güzel oyun gruplarının yer aldığı bu parkta her şey 
düşünülmüştür.

Köy olur da sebze ve meyve bahçeciliği, doğal hayvancılık 
yapılmaz mı? Tarım ilacı ve hormon değmemiş dallardan 
koparılan bir domatesin, şeftalinin, doğal yemlerle beslenen 
bir tavuktan alınan yumurtanın, inekten sağılan sütün lösemili 
çocuklarımıza en az ilaçlar kadar yararlı olduğuna inanıyoruz. 
Küçük bir alanda başladığımız doğal tarım ve hayvancılığı 
büyütebilmek için desteklerinizi bekliyoruz.

M.A: Gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeler 
neler? Bu projeler nasıl desteklenebilir?

Ü.E: Öncelikli projemiz Lösemili Çocuklar Kenti başta olmak üzere, 
şu anda yürüttüğümüz “1 Milyon Gönüllü”,  “2012 Kanserle Savaş 
Yılı” gibi önemli projelerin yanı sıra önümüzdeki 5 yıllık süreçte 
yine ulusal ve uluslararası önemli proje çalışmaları başlatılmıştır. 
Bu projelerle ülkemizde kanser ile mücadelede kanseri önleme, 

tedavisindeki başarı oranlarını %100’lere çıkarma, toplumsal 
bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra uluslararası platformda 
da aktif rol oynayarak dünyadaki gelişmelere entegre biçimde 
başarılı çalışmalara imza atabilmek amaçlanmaktadır.

LÖSEV gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşudur. Yakın 
zamanda yapılan anketlerde “En Çok Tanınan ve En Çok 
Güvenilen” kuruluşlar arasında yer almıştır. LÖSEV bugün 
ilkokuldaki öğrencilerden çok büyük uluslararası şirketlere kadar 
her kesimden irili ufaklı destekler almaktadır. Kumbaralarımıza 
atılan 100 kuruş, projelerimize sağlanan destekler veya lösemili 
çocuklarımıza uzatılan eller bizi ayakta tutmakta ve güç 
vermektedir. İsteyen her vatandaşımızın ulusal bankalarımızdan 
havale ücreti ödemeden ileteceği 1 TL’nin yanı sıra kurumsal 
destekler de bizim için çok büyük önem taşımaktadır. 
Prensiplerimiz ve kırmızı çizgilerimiz içerisinde tüm özel 
kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. 

Sosyal sorumluluk çerçevesinde oluşturduğumuz yüzlerce 
projemize destek arıyoruz. Ayrıca yapılan projelerin çok şeffaf 
bir şekilde yürütülmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına ve 
sürdürülebilir olmasına önem veriyoruz. Biz de özel kurumların 
müşterileri aracılığı ile sağladıkları katkı oranında kendilerinin 
de sorumluluklarını yerine getirmelerini arzu ediyoruz. Destek 
arayışında olduğumuz, çeşitli bütçelerde yüzlerce projemiz 
var. Bunların da ayrıntılarını isteyen duyarlı kişi ve şirketlerle 
paylaşabiliriz.

KARİYERİST Dergisi olarak Vakfımıza göstermiş olduğunuz 
duyarlılığa teşekkür ediyor, yayın hayatınızda başarılarınızın 
devamını diliyoruz.
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Röportaj: 

M.A: Kaçuv nedir? Neden kurulmuştur?

İ.Y: Kanserli Çocuklara Umut Vakfı,  2000 yılında İÜ Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 
Servisi’nde çocukları kanser nedeni ile tedavi görmekte olan 
aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. 

Vakfın temel amacı; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama 
riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak, bu 
çocuklara ve ailelerine bu yıpratıcı süreçte önemli bir gereksinim 
olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi 
ortamının yaratılması vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır.

M.A: Her yıl düzenli olarak yaptığınız etkinlikler nelerdir?

Baba) 

Hemşire) 

destek amaçlı Sosyal faaliyetler yapılmaktadır. (Oyun terapisi, 
müzik, sanat terapisi, eğitim, öğretmenler eşliğinde vb. 
çalışmalar 

o Hizmet verdiğimiz kliniklerin başında İ.Ü. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji 
Servisi gelmektedir.

Ayrıca 

o Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk 
Hematoloji Onkoloji Servisi 

o Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk 
Hematoloji Onkoloji Servisi

o Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk 
Hematoloji Onkoloji Servisi

o Bursa Uludağ Ünv. Çocuk Hematoloji Onkoloji 
Servisi

o Eskişehir Osmangazi Üniversite Çocuk Hematoloji 
Onkoloji Servilerine de psikolojik destek, oyuncak 
yardımı, oyun odsı yapma gibi projeler de 
sürdürülmektedir.

M.A: Aile evinden bize biraz bahseder misiniz?

İ.Y: Kanser toplumca ürktüğümüz bir sözcük, Çocuk kanserleri, 
ürkeklik ve tedirginliğimize duygu, şefkat ve sevginin sarmal 
olduğu diğer bir sürecin adı!

Tedavisi mümkün ancak sabır isteyen, pahalı ve sevgi gerektiren 
bir süreç. Tedavi süreci yalnız hastayı değil ailesini de sarmalıyor.

Kanser hastası çocuğumuzun, hastanede aldığı tedavi 
sırasında, anne çocuğun yanında kalabiliyor ama baba hastane 
bahçesinde, bekleme bankosunda, kalorifer peteği yanında 
geceyi geçirmekte. “Aile Evi” yeterli maddi koşulları olmayan 
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kanserli çocuk ve ailelerine tedavi veya kontrol dönemlerinde 
konaklama, mutfak ve banyo hizmeti sağlamayı hedefliyor.

Sıcak bir çorba, yalnızca bir duş ve beş altı saatlik uyku özlemi 
lüks olmaktan çıkarak Aile Evi tarafından sağlanacaktır. Ailelerin 
temel ihtiyacına cevap verecektir. 

Bu amaçla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin hemen yakınlarındaki 
bir sokakta üzerinde eski bir bina olan arsamızı aldık. “Aile Evi” 
projesi için yeni pırıl pırıl bir misafirhane hayata geçirdik. Toplam 
14 yatak odası ve bir oyun odası ile hizmete açılan Aile Evi’nden 
aileler ücretsiz faydalanacaktır.   

M.A: Medyanın desteğini nasıl buluyorsunuz?

İ.Y: Medyanın desteğini dönem dönem aldık. Maalesef 
medyanın devamlı ilgisini çekmek için ya popüler kişileri ön 
plana çıkartmak gerekiyor ya da çeşitli sosyal organizasyonlar 
düzenlemek gerekiyor. Yılda 1 veya 2 kez, konser, tiyatro, sergi 

gibi sosyal organizasyonlar düzenlemeye çalışıyoruz. Destek 
veren sanatçılarımız da var. Umuyoruz bundan sonra aile Evi ile 
ilgili daha çok haber yaparak halkı bilgilendirmek için basından 
destek alabiliriz.    

M.A: Projelerinizde gönüllü katkısının yeri ve önemi nedir?

İ.Y: Projelerimizde gönüllülük esastır. Özellikle gönüllülerimizin 
uzun soluklu çalışması bizler için çok önemli. Hastane 
aktivitelerinde tedavi gören çocuklar ile bağ kuruluyor, her 
hafta o çocuk gönüllüyü bekler halde oluyor, haber vermeden 
aksama olduğunda da çocuğun psikolojisinde kötü etkilenmeler 
yaşanabiliyor. Dolayısıyla bir kişi gönüllü olacağı zaman 
gönlülüğün getirdiği sorumluluk ve disiplini de yerine getirmesi 
gerekmektedir.   

M.A: Gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyenlerin yapması 
gerekenler nelerdir?

İ.Y: Web sitemizden gönüllü formumuzu doldurmaları yeterlidir. 
Daha sonrasında ilgili arkadaşlarımız gönüllü başvuruları 
değerlendirip, ön görüşme yapmaktadırlar. Vakıf merkezi ve 
hastane ziyaretinden sonra gönüllünün ilgi alanına göre vakıf 
için destek talep edilmektedir. Hasta ile temasta olacak gönüllü 
kişinin kanser tedavisi ve çocukların durumu, nelere dikkat 
edecekleri konusunda da bilgilendirmemiz gerekmektedir.

M.A: İnsanlar size nasıl ve ne şekilde ulaşıp katkıda 
bulunabilirler?

İ.Y: Web sitemizden online bağış yapabilir, Finansbank 
web sitesinden bağış yapabilir veya  0212 291 3110 telefon 
numarasından bizlere ulaşarak gerekli banka bilgilerini alıp 
bağış yapabilirler. Ayda 50 TL düzenli bağış yaparak, hastane 
faaliyetlerine maddi destek sağlayabilirler. Ayda 28,50 TL düzenli 
bağış yaparak, Aile Evi’nde konaklayacak ailenin 1 günlük 
masrafını karşılayabilirler.

Umuyoruz bundan sonra Aile Evi ile 

ilgili daha çok haber yaparak halkı 

bilgilendirmek için basından destek 

alabiliriz.  
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Eczacılık mesleği genel sağlık sisteminin 
en önemli parçalarından biri olup tarihsel 
süreç içinde çeşitli değişimler ve gelişmeler 
göstermiştir. Tarih boyunca halk sağlığının 
korunması ve iyileştirilmesinde önemli rol 
üstlenmiş olan eczacılık, çok uzun yıllar 
boyunca tıp ile birlikte yürütülmüştür. Birçok 
alanda olduğu gibi eczacılık sanatının da 
uygar insanlığın beşiği olan, yakın doğu, 
(Mezopotamya, Anadolu ve Mısır) da doğduğu 
kabul edilmektedir. Eski çağda eczacılık, genellikle “Bitkisel 
kökenli ilaç hammaddelerini tanıma ve bunlardan basit 
yöntemlerle, ilaç hazırlama” düzeyinde bulunmaktaydı. MS 
6.yy’ dan itibaren hekimler ilaç hazırlama görevlerini hemen 
hemen terk etmişlerdir. Bu dönemde hekimler reçete yazmaya 
ve pigmentariuslar da (Eski çağ eczacısı) reçeteye göre ilaç 
hazırlamaya başlamışlardır. Bununla beraber bu ayrılık çok yavaş 
gerçekleşmiş, hekimlik ve eczacılığın birbirinden tam olarak 
ayrılması için yüzyıllar geçmesi gerekmiştir. 

Hekimlerin ilaç yapımını terk etmelerinin ardından, birçok esnaf 
gurubu ilaç hazırlama işini üstlenmiş ise de bu işi zamanla 
bilhassa Apothicaire (eczacı) denilen esnaf gurubu üzerine 
almıştır. 13 yy başlarında Roma imparatoru II. Frederic bugünkü 
anlamda hekimliğin ve eczacılığının ayrılması emrini vermiş 
ve modern eczacılık mesleğinin ortaya çıkmasına katkıda 
bulunmuştur. Eczacılık mesleğinin ayrı bir bilim ve meslek dalı 
olarak ortaya çıkması ile birlikte bilimsellik artmış ve eczacılığın 
uygulama alanları toplumların değişen ihtiyaçlarına göre farklı 
dallara ayrılmıştır. Türkiye’de eczacılık II. Mahmut döneminde 
1839 yılında ilk eczacılık okulu olan «Askeri Tibbiye-i Şahâne 
(Askeri Tıp Okulu)» bünyesinde eczacılık sınıfıyla başlamıştır. 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir. Bu 
kanuna göre Eczacılık; eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, 
tıbbi ve ispençiyari mevat ve müstahzarat laboratuarı veya 
imalathanesi gibi müesseseler açmak ve işletmek veya tıbbi ve 
ispençiyari müstahzar ihzar veya imal etmek veyahut bu kabil 
resmi veya hususi müesseselerde mesul müdürlük yapmaktır. 
Ülkemizde Eczacılık mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık 

fakültelerinde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. 
Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında 
sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca kamuya açık bir eczanede 
veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan 
zorunlu stajı tamamlaması gerekmektedir. Eczacılık tarih 
boyunca çok gelişmiş olup günümüzde;

gibi çeşitli dallara ayrıldığı görülmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2010 yılı raporuna göre tüm 
dünyadaki eczacı sayısı 2.587.043 olarak hesaplanmıştır. Yine 
aynı rapora göre 9.171.877 tıp doktoru, 19.379.771 hemşire 
ve hasta bakıcı, 1.932.657 diş hekiminin olduğu bildirilmiştir. 
10.000 kişiye düşen eczacı oranı ise % 4.1 olarak tespit edilmiştir. 
Ülkemizde Sağlık bakanlığı, YÖK ve DPT’nin ortaklaşa hazırlamış 
olduğu haziran 2010 “ Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan 
Gücü” raporuna göre toplam 25.038 eczacı bulunmaktadır. Bu 
eczacıların 1358’i Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda 
çalışmaktadır. 

Ülkemizde 2010 yılı itibariyle 15 eczacılık fakültesinde 458 
öğretim üyesi, 1421 yeni kayıt yaptıran ve 6368 halen eğitimde 
bulunan öğrenci bulunmakta ve 815 öğrenci mezun olmaktadır. 
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Eczacılık eğitimi 2005 yılına kadar 4 yıl iken bu eğitim öğretim 
yılından sonra 5 yıla çıkartılmıştır. Eczacılık mesleği tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de en gözde meslekler arasında olup, 5 
yıllık eğitim ve öğretimlerini bitiren öğrenciler diplomalarını 
aldıktan sonra kendi eczanesini açarak, ilaç endüstrisinde çeşitli 
görevlerde, özel veya devlet hastanelerinde hastane eczacısı ve 
kamuda eczacı olarak çalışma imkânlarına sahiptirler. Bununla 
birlikte 6197 sayılı Eczacılık ve Eczacılar hakkındaki kanunun 
değişmesiyle birlikte eczane açılmasına çeşitli sınırlamalar 
getirilmiştir. Bu kanuna göre bir bölgede açılacak serbest eczane 
sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz 
kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenecektir. Hiç eczanesi 
olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın 
bir eczanenin açılmasına müsaade edilecek ve reçete sayısı 
veya ciro gibi kriterlere göre ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu 
olacaktır. Ayrıca serbest eczane açmak isteyen bir eczacı en 
az bir yıl müddetle yardımcı eczacı olarak çalışacaktır. Eczacılık 
kanununda yapılan değişiklik ve ülkemizde halen eğitim öğretim 
faaliyetinde bulunan 15 fakültelerin yanı sıra yeni açılan 16 
fakülteyle birlikte mezun olacak eczacı sayısının artacak olması, 
eczacılık mesleğinin kariyer olanaklarını etkileyecektir. Bu 
nedenle günümüz eczacısı kendisini iyi yetiştirmek ve kendisine 
yeni kariyer olanakları açmak durumundadır. Örneğin, Serbest 
(Eczane) Eczacısı eczanede ilaçların kontrolü, hazırlanması 
hastaya ulaştırılmasından sorumlu olup halka tıbbi ürünleri, 
yasal ve etik kurallara uygun olarak, doğru ve güvenli bir 
şekilde ulaştırmak sorumluluklarının yanı sıra ilaçlar konusunda 
danışmanlık yaparak ve reçeteli ilaçları temin ederek toplum 
sağlığının geliştirilmesinde de görev almalıdırlar. 

Ülkemizde eczacılar için bir diğer kariyer olanağı da İlaç Endüstrisi 
olup Türkiye’de İlaç Endüstrisinde yaklaşık %4,5 oranında eczacı 
çalışmaktadır. Sektörde eczacılar deneyimleri ve yetenekleri 
doğrultusunda yönetici olarak çeşitli kadrolarda görev aldığı gibi, 
kalite kontrol, kalite güvence, pazarlama, AR-GE ve üretim gibi 
ilaç endüstrisinin her alanında yer almaktadırlar.

Eczacılık mesleğinin son yıllarda giderek daha hasta odaklı 
olmasıyla birlikte hastanelerde eczacılara ihtiyaç artmıştır. 
Hastane eczacısı, hastanede bakım üniteleri ve diğer servisler 
için, bütün ilaçları temin etmekte ve hazırlamaktadır. Hastane 
eczanesine gelen ilaçları kontrol edip, muhtemel yan etkileri,  
ilaç-ilaç, ilaç-hastalık, ilaç-besin etkileşmelerini inceleyerek, 
hastaları ilaçları konusunda bilgilendir, hekimler ve diğer 

sağlık personeline ilaçlar hakkında danışmanlık yapmaktadır. 
Bunun yanı sıra hastane ilaç formüleri hazırlanmasına katkıda 
bulunarak hastalıkların tedavisinde hekimle işbirliği içinde 
çalışmaktadır. Son yılların gün geçtikçe en fazla ihtiyaç duyulan 
ve rağbet gören eczacılık mesleği uygulama alanlarından 
biri de hastane eczacılığının bir alt dalı olan klinik eczacılıktır. 
Hastalıklar konusunda uzmanlaşma ve hasta odaklı kişiye özel 
tedavi protokollerinin tedavi sürecinde yan etki, maliyet ve 
hastanın tedaviden yarar oranının arttırılması ihtiyacı klinikte 
de eczacıların rol alması zorunluluğunu getirmiştir. Eczacılar 
klinikte, onkoloji, kronik hastalıklar (diyabet, hipertansiyon vb) 
psikiyatri vb daha birçok alanda uzmanlaşarak hastalıkların 
tedavisinde hekimlerle işbirliği içerisinde çalışmaktadır.  Klinik 
eczacı ilaçların kullanımı, sağlığın iyileştirilmesi ve hastalıklardan 
korunma konusunda bilgi vererek hasta bakımını optimize eder. 
Bu optimizasyonu, ilaçların reçete edilmesine katkıda bulunarak, 
en doğru şekilde uygun dozda uygulanmasından sorumlu 
olarak, diğer sağlık çalışanlarıyla ve hastalarla iletişim içinde 
tedavi sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel hataların minimize 
edilmesine destekleyip klinik uygulamaların gelişmesini ve 
devamını sağlayarak ortaya koymaktadır.

Eczacılık mesleğinin bir diğer önemli uygulama alanı da kamu 
kurum kuruluşlarında eczacı olarak görev yapmaktır. Eczacılar 
genel olarak kamunun çeşitli sağlıkla ilgili birimlerinde yönetici, 
idareci, denetleyici, reçete uzmanı ve politika düzenleyici olarak 
da görev almaktadır. 

Bütün bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, eczacılık mesleği, ülkemiz 
açışından gözde mesleklerden biri olup, her ne kadar değişen 
kanun ve açılmakta olan yeni eczacılık fakülteleri eczacıların 
kariyer olanakları açısından endişe kaynakları olmasına rağmen, 
çok çeşitli alanda iş imkânına sahiptir. 

Kaynaklar:
1.Türk Eczacılık Tarihi. Turhan Baytop. 1985. 
2.Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu. 
Haziran 2010.
3.Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010.
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Kariyer Planlama gerek iş hayatında gerekse eğitim hayatında 
mesleki ve bireysel açıdan kendini gerçekleştirme sürecidir.

Kariyer planlamanın olmazsa olmaz en önemli basamağı da 
kişinin kendini tanımasıdır. 

Kendini tanımadan, ne istediğini net bir şekilde ortaya koymadan 
yapılan kariyer planlaması daha başlangıç noktasında eksik 
başlamıştır. Öyle ki:

 Seçmeyi düşündüğünüz meslekle ilgili eğitiminiz örtüşüyor 
mu ya da alan dışındaysanız seçmek istediğiniz meslek için 
yetkinlikleriniz yeterli mi?

 Yabancı dil düzeyiniz ne durumda?
 Kişiliğiniz hedefinize uygun mu?
 İnsanlarla güçlü bir iletişim kurabiliyor musunuz?
 Yeterli cesaret, güven, azim ve sabrınız var mı? 
 En son ne öğrendiniz ya da öğrenemediniz?
 Güçlü ve zayıf yanlarınızı biliyor musunuz?
 Zamanınızı yönetmekte ne kadar başarılısınız? 
 Hedefleriniz ne kadar gerçekçi? vb…

Bu soruların cevapları size bir anlamda kendinizi tanıma ve ne 
istediğinizi bilme fırsatı verecektir. 

Kariyer planlamada diğer bir önemli basamak meslek seçimidir. 
Bu noktada da:

 Seçmeyi düşündüğünüz meslekle ilgili yeterli bilginiz var mı?
 Bölümünüzden mezun olanların hangi meslekleri ve 

sektörleri seçtiğini az-çok biliyor musunuz?

 Mezun olduktan sonra hangi pozisyonlarda işe 
başlayabileceğinizi biliyor musunuz?

 Seçmeyi düşündüğünüz meslek sektörler arasında geçişe 
müsait mi?

 Güncel bilgiler çerçevesinde mesleğinizin ekonomik 
getirileri hakkında bilginiz var mı?

 Kişisel imajınız seçmek istediğiniz meslekle uyuşuyor mu?
 Tercih etmeyi düşündüğünüz mesleğin gelecekteki yerini 

araştırdınız mı? vb.

Böylece gerek kendinizi tanıyarak ve yetkinliklerinizin farkına 
vararak gerekse seçmek istediğiniz mesleğe ait bilgilere de sahip 
olarak:

 Bir yıl sonra nerede olmak istersiniz?
 Beş yıl sonra nerede olmak istersiniz?
 Bir yıl sonraki hedefe ulaşmak için şimdi ne yapmalısınız?
 Beş yıl sonraki hedefe ulaşmak için şimdiden ne 

yapmalısınız? 

Soruları  ile….kariyer planınızın yolunu çizmiş olursunuz.

Kariyer yolunuzda ilerlerken zaman zaman aksilikler 
yaşayabilirsiniz ancak bu noktada aksilikleri ilerlemek 
ve kendinize olan güveninizi artırmak adına fırsat olarak 
görmelisiniz. Unutmayın! Aksilikler çoğu zaman durduk yerde 
değil bir amaca yönelik olarak oluşur. Olumsuz hiç bir yanıtı 
reddedilmek olarak  algılamayın, reddedilmek yolun sonu değil 
sadece yoldan biraz sapma olabilir. 

İyimser olan ve zorluklarla mücadele eden kişiler “Yaşam Fırsatlarla 
Doludur” ifadesini ilerlemenin gücü olarak kullanırlar. Ayrıca sırası 
geldiği zaman çok istediğiniz bir kapının kapanmasını kaderin 
sizin için çok daha güzel planları olduğu şeklinde yorumlayıp, 
canlı, kararlı ve iyimser bir şekilde yolunuza devam edin. Azminiz 
mutlak surette karşılığını bulacaktır. 

Kariyer Planınızda “Yolunuz Açık, Şansınız Bol Olsun!”
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Bazılarının üniversite eğitimini tercih etme sebebi, üniversite 
ortamını görmek istediğinden, bazıları “üniversiteli” etiketine 
sahip olmak isteğinden ama çoğunluğunun ise iyi bir meslek 
edinmek ve gelecekte emeğini daha fazla bir ücrete satmak 
istemesindendir.

Üniversite eğitimi süresince kimi öğrenciler harçlık çıkarmak için 
herhangi bir işte, kimisi okudukları alanda bir işte çalışmakta, 
kimisi ise dersleriyle ilgilenmekte ve bir işte çalışmamaktadır. 
Kimileri de sayılanların dışında kalarak yalnızca “üniversiteli 
öğrenci” kimliğini taşımayı tercih etmekte ya da mecbur 
kalmaktadır. Tüm Türkiye’nin durumu göz önüne alındığında 
ise –gördüğüm kadarıyla– çoğu üniversite öğrencisi bir işte 
çalışmamaktadır. 

Elbette alınan üniversite eğitiminin bir maliyeti vardır. “Eski Bir 
Maliye Öğrencisi” olarak bu maliyetin ayrıntısına girmeden ve 
“Eğitim Harcamasının Gerçek Yüzü”nü göstermeden üniversite 
eğitiminin maliyetini aktarmak olmaz diyerek genel hatlarıyla 
değerlendirip kendimce bu konuyu ele almaya çalışacağım.

Bir üniversite öğrencisi düşünün ki, il dışında okuyor ve giderleri; 
yurt parası-ev kirası, kırtasiye giderleri, harç ödemeleri, ulaşım 
giderleri, yiyecek giderleri ve kişisel giderlerinden oluşuyor. 
Bunların toplamının ise aylık yaklaşık 700 TL olduğunu 
düşünelim. Yıllık eğitim süresinin 9 ay olduğu düşünüldüğünde 
ise kişiye yıllık 6.300 TL’ye ve 4 yılın sonunda ise yaklaşık 25.200 
TL’ye mâl olduğu görülmektedir. İşte çoğu kez hataya düşülen 
nokta da tam burada başlamakta ve eğitimin gerçek maliyeti 
bu kadar algılanmaktadır. Bir şirket misali kendi kaynağını 
yönetmesi gereken bir üniversite öğrencisinin fırsat maliyetini 
göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bir üniversite 
öğrencisinin katlandığı eğitim maliyetini sokaktakilerin algıladığı 
gibi cüzdanından çıkan para kadar algılamaması gerekir.

Gelelim yukarıda bahsettiğimiz fırsat maliyetlerine, yani 
cüzdanımızdan çıkmasa da katlandığımız maliyetlere. Diyelim 
ki, üniversite eğitimi değil de iş hayatına atılmayı tercih ettiniz. 
Bu durumda –asgari ücret göz önüne alındığında– aylık 750 TL 
kazanmanız varsayımı altında; yıllık (750*12) 9.000 TL edecek ve 4 

yılın sonunda da 36.000 TL’ye ulaşacaktır. Buraya kadar maliyetin 
cüzdandan çıkan ve vazgeçilen kazanç olmak üzere toplam 
maliyet yaklaşık (25.200+36.000) 61.200 TL olacaktır. Aslında 
kazanmanız muhtemel olan ücreti kabul etmeyip üstelik eğitim 
için de bir bedel ödüyorsunuz.

Şimdi gelelim, görünmeyen ya da daha az hissedilen ve 
toplamda büyük bir yer tutabilecek bir unsura; o da geç gelen 
emekliliğinizdir. Yani üniversite eğitimini aldığınız sürede 
sigorta priminiz yatmayacak ve 4 yıl geç emekli olacaksınız. 
Emekli maaşını da yine aylık 750 TL kabul edip 4 yılın sonunda 
(750*12*4) 36.000 TL’ye ulaştığı görülecektir. Bu kazançtan da 
vazgeçecek olan üniversite öğrencisinin cüzdanından çıkan para 
ve vazgeçtiği kazanç toplam 97.200 TL’ye ulaşacaktır.

Bunların üstüne belki de saydığımız maliyetlerin çok daha 
fazlasını kamu, eğitim yatırımı olarak yapmaktadır. 2012 yılı 
için üniversitelere ayrılan ödeneğin 12 milyar TL’yi aşkın olması 
ve İstanbul Üniversitesi’nin ödeneğinin yaklaşık 640 milyon TL 
olması kamunun eğitim harcamasının büyüklüğünü gösterir 
niteliktedir. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda 
eğitim; cari, transfer ve çoğunlukla da yatırım harcamalarının 
bileşiminden oluşmaktadır. Kamunun eğitim için ayırmış olduğu 
bu ödeneklerin bana maliyeti nedir diye bir soru gelebilir. Bu 
sorunun cevabında ise üniversite öğrencisinin tüketim harcaması 
üzerinden ödediği vergiler, serveti üzerinden ödeyeceği vergiler 
ve çalışma hayatına atıldığında ödeyeceği gelir vergisi yer 
alacaktır. Evet, göründüğünden daha fazla maliyetliymiş değil 
mi üniversite eğitimi. Üniversite eğitimi alan kişiler çoğunlukla 
yüksek ücretle işe başlamak isterler. Nedeni de aslında bilse de 
bilmese de katlanmış olduğu bu maliyetlerden ya da diğer bir 
deyişle kendisiyle birlikte hayata başlayıp, üniversite eğitimini 
seçmeyenleri gelir olarak yakalamak isteğindendir.

Üniversite eğitimi alan kişiler 

çoğunlukla yüksek ücretle işe 

başlamak isterler. 
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Üniversite eğitimi yerine çalışma tercih edildiğini ve 25 yıl 
sonunda emekli olunduğu düşünülürse; kişinin cüzdanına –yine 
asgari ücret göz önüne alındığında– (750*12*25) 225.000 TL 
girecektir. Üniversite eğitimi alındığı ve aynı ücretle iş hayatına 
girildiği durumda ise diğerine göre 25 yılın sonunda kişinin eline 
geçen gerçek tutar (225.000-97.200) 127.800 TL olacaktır. Peki, 
eğitime yapılan bu yatırımdan karlı çıkmak için mezun olduktan 
sonra ne kadar ücret talep etmek gerekmektedir? Normalde 
kazanılacak olan 225.000 TL üzerine, eğitim için katlanılan 
harcamayı eklediğimizde yani 25 yılın sonunda (225.000+97.200) 

kazanmak gerekir ki başa baş noktaya ulaşalım. Aylık 1074TL’den 
az kazanılması durumunda kişinin yaptığı yatırım zarar 
niteliğinde olacaktır. Aylık ücretin 1074TL olması durumunda ise 
yalnızca eğitim için yapılan yatırımın karşılığı alındığı görülür ve 
yatırımdan getiri elde edilmemiş olur. Aylık 1074 TL’den fazla bir 
getiri olsun ki girişilen bu yatırımda kazançlı çıkılsın ve üniversite 
süresince çekilen sınav streslerinin ve katlanılan maliyetlerin bir 
anlamı olsun.

Sonuç olarak tavsiyem, eğitiminiz için yapmış olduğunuz tüm 
harcamaları ve bu süre içerisinde kazanabileceğiniz paraları 
hesaplayın ve ona göre kendinize –tabiri caizse– bir etiket fiyatı 
belirleyin. 

Faydalı Olması Dileğiyle… 

NOT 

- Belirtmek gerekir ki, örneklerle somutlaştırılmaya çalışılan 
bu durum, iktisadın “diğer şartlar sabitken (ceteris paribus)” 
varsayımı altında geçerlidir. 

- Kamunun yapmış olduğu eğitim harcamaları yukarıda yapılan 
hesaplamalara dahil edilmemiştir. 

- Bu yazı bilimsel bir nitelik taşımamaktadır. 

Yazıya geribildirimde bulunduklarından dolayı İstanbul 
Üniversitesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Pınar 
Akkoyunlu’ya, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Zahide Ayyıldız’a ve Erdi Altay’a teşekkür ederim.

KAYNAKLAR 
- tr.wikipedia.org 
- istifhanem.com
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İlk sayımızda İstanbul Üniversitesi Kulüp Tanıtımı bölümünde 
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerin listesini 
vermiştik. Bu sayıda ise Üniversitemizin en eski kulübü olan 
İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü’nün tanıtımına yer verdik.

1968 yılında Beyazıt’da öğrenime başlayan İşletme Fakültesi 1983 
yılında Rumelihisar Üstü’ne taşınmış ve 1989 yılında ise Avcılar 
Kampüsü’ndeki bugünkü binasına gelmiştir. İşletme Kulübü İ .Ü. 
İşletme Fakültesi bünyesinde Hisarüstü kampüsünde “İşletme 
Kolu” adı altında faaliyetlerine başlamıştır ve 1989 yılından 
itibaren de “İşletme Kulübü” adı altında Avcılar Kampüsü’nde  
organizasyonlarını devam ettirmektedir.

İşletmecilik, kapsamı oldukça geniş bir alandır. İşte, İşletme 
Kulübü gerçekleştirdiği organizasyonlarla bu geniş alanın 
daha yakından tanınmasına, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 

firmaların stratejilerinin 
öğrenciler tarafından öğre-
nilmesine ve staj-yarı zamanlı 
çalışma imkanlarıyla doğru 
karar vermelerine destek 
olmaktır.  Sadece iş hayatının 
yakından tanınması değil, 
üniversitenin ilk yıllarından 
itibaren verilen eğitim ve 
seminerler ile rekabetin çok 
yoğun olduğu iş dünyasına 

daha iyi hazırlanılması ve bir işletmecide olması gereken tüm 
özellikleri öğrenciler için sağlamayı amaç edinen İşletme Kulübü 
bu amacı doğrultusunda organizasyon konularını özenle 

seçmekte ve alanlarında uzman kişileri 
öğrencilerle buluşturarak en kısa ve en 
verimli yoldan bu amacına ulaşmaya 
çalışmaktadır.

İşletme Kulübü’nü farklı kılan bir diğer 
unsur ise her yeni yıl farklı aktivitelerle 
kendini yenilemesi ve zamana uyarak 
bunu İşletme Fakültesi öğrencilerine katkı 
sağlayacak şekilde yansıtmasıdır. İşletme 
Kulübü’nün bu başarısının ardında tabii 
ki her sene Fakültemize yeni katılan 
işletmeci adaylarıyla daha da genişleyen, 
ne istediğini ve ne yapması gerektiğini 
bilen, sadece kendisi için değil çevresi 

içinde fark yaratabilen İşletme Kulübü Üyeleri; aktivitelerin 
düşünce aşamasından itibaren İşletme Kulübü’ne destek olan 
öğretim üyeleri; yıllar geçse de Kulüplerini  yalnız bırakmayan 
mezunları ve geleceğin işletmecilerine yatırımı bugünden yapan 
şirketler vardır. 

Her yıl elliden fazla şirketle çalışan, 
gerçekleştirdiği organizasyonlar ve 
getirdiği yeniliklerle her geçen yıl 
büyümeye devam eden İşletme Kulübü, 
son dönemde de; Açılış Etkinlikleri, Dış 
Ticaret Zirvesi, Reklam ve Pazarlama 
Zirvesi, Ekonomi Zirvesi, Finance 
Time, Türk Telekom WanTTed Chats, 
Kariyer Günleri, Tech Day, Marka Yönetimi 
Zirvesi ve 4. Mavi Elma İnovasyon Zirvesi 
gibi daha bir çok farklı konuda alanlarında 
uzman kişilerin  desteğiyle organizasyonlar 
düzenlemiştir. İşletme Kulübü’nün en çok ilgi 
gören organizasyonlarından biri olan “Kariyer 
Günleri” yoğun öğrenci ve şirket katılımıyla 
fakülte bahçesinde gerçekleşmiştir. Bu 
organizasyonların yanı sıra, Mercedes-Benz 
ve Ernst & Young olmak üzere kariyer odaklı 
iki şirket gezisini de faaliyetlerine eklemiştir.

Ayrıca İşletme Kulübünün bünyesinde bu yıl 
30. altın sayısını çıkarttığı Genç Girişim isminde bir de dergisi 
bulunmaktadır. Tamamen İşletme Kulübü tarafından hazırlanan 
ve ücretsiz olarak dağıtılmasına rağmen profesyonelliğinden 
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ve kalitesinden ödün vermeyen Genç Girişim bu yıl daha da 
büyüyerek İşletme Kulübünün bir departmanı haline gelmiştir. 
Fakültemiz öğrencilerine, bir çok üniversite ve şirkete dağıtılan 
Genç Girişim daha çok; öğrencilere sektörleri tanıtmak amaçlı bir 
çok röportaj, tanıtıcı yazılar, araştırma ve bunun yanında sanat 
camiasından röportajları, sinema, tiyatro, müzik gibi kültürel 
alanlardaki konuları da içermektedir.

İşletme Kulübü’nün üyesi olduğu iki önemli platform 
bulunmaktadır. Kurucu üyesi olduğu “İşletme Kulüpleri ve 
Toplulukları Platformu (İKTP)” Türkiye’nin her yerinden işletme 
kulüplerinin katılımıyla kültürel ve ekonomik konularda ortak 
faaliyetlerde bulunarak tüm üniversite gençliğini bilgilendirmek; 
işletme kulüpleri ve toplulukları araşında işbirliği ve dayanışmayı 
sağlamak ve ilgi alanlarını pekiştirici sosyal etkinlinliklerde 
bulunmaktır. Bir diğer platform olan “İstanbul Öğrenci Kulüpleri 
Platformu (İÖKP)” da aynı amaçla kurulmuş ve İstanbul’da olan 
tüm kulüp ve öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma ortamı 
oluşturmaktadır.

Her zaman yaptığı organizasyonlar ve bu organizasyonların 
kalitesi ile öne çıkan İşletme Kulübü amatör ruhuna rağmen 
profesyonel çalışma gücünü Eylül 2004’te aldığı ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ispatlamıştır. Bu belge; sadece 
İşletme Kulübü’nün kaliteye verdiği önemi değil, geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de kalite anlayışına devam edeceğinin en 
önemli garantisidir.
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İlk sayımızda da belirttiğimiz gibi Kitap Köşemizin amacı; üniversitede okurken ve mezuniyet sonrasında kariyerinizi yönlendirmenize 
yardımcı olacak, iş hayatında öne çıkmanızı sağlayacak ve sizlere yol gösterecek kitapları tanıtmaktır. 

Bu sayımızda 2011 yılının en çok satan kitaplarından derlediğimiz kitapları bulacaksınız. İyi okumalar.

Peynirimi Kim Kaptı? 
(İşinizde ve Özel Yaşamınızda 
Değişime Uyum Sağlamanın Etkili Bir Yolu) 

Spencer Johnson

Yayın evi: Epsilon Yayınları 
Çeviri: Nazlı Uzunali
Yayın Yılı: 2009 

Peynirimi Kim Kaptı? Değişimle ilgili tüm gerçekleri; kahramanları 
bir labirentte karınlarını doyuracak “Peynir”i arayan dört 
sevimli karakter olan bir öyküyle anlatıyor. Peynir, elde etmeye 
çalıştığımız isteklerimizin simgesi. Labirent ise, bu isteklerimizin 
peşine düştüğümüz yeri temsil ediyor. Öyküde kahramanlar hiç 
beklemedikleri değişikliklerle yüz yüze geliyorlar. Tıpkı gerçek 
yaşamdaki milyonlarca insan gibi. Bu yüzden kitap okuyucularına 
bir gün mutlaka yararlanacakları dersler veriyor; değişime 
kolayca uyum sağlamalarına yardımcı oluyor.

(Arka Kapaktan alıntıdır.)

Dikkat Vücudunuz Konuşuyor 
(Türkiye’de Beden Dili İş Yaşamı ve Renkler)

Ahmet Şerif İzgören

Yayın evi: ELMA Yayınevi 
Çeviri: Nazlı Uzunali
Yayın Yılı: 2009 

“İnsanların beden dili birçok ipucu veriyor. İstiyorum ki gençler sizin 
mesajlarınızı alsınlar. Sizin için “ilim ve bilim çeşmesi” sıfatı az gelir.”

İshak Alaton
Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı

“Sizi Dikkat Vücudunuz Konuşuyor kitabınızla tanıdım. Müthiş bir kitap. Alıp 
eve gittim, o gece saat üçte bitirdim. Sonra beş kere daha okudum. Diğer 
kitaplarınızı da ikişer defa okudum. Artık akıllandım; her gün iki bölümü üç-
dört defa okuyorum, kitap geç bitiyor.”

İlker Sağlık
İş Adamı

t Vüc d n Kon ş oor 

er siziziinn n 

ap. Allııpıpp 
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müü ü üüüçç-
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Çalışmanın Mutluluğu ve 
Sıkıntısı
Alain de Botton

Yayın evi: Sel Yayıncılık
Çeviri: Süha Sertabiboğlu
Yayın Yılı: 2008

Geçmişte kölelere reva görülen çalışma, günümüzde yaşamımızın 
en önemli parçasını oluşturuyor. Zamanımızın büyük bölümünü 
fabrikalardan limanlara, elektrik santrallerinden füze rampalarına 
uzanan farklı çalışma mekânlarında geçiriyoruz. Alain de 
Botton yeni kitabında bu mekânları ziyaret ediyor ve bisküvi 
üreticilerini, liman işçilerini, elektrik mühendislerini, ressamları, 
muhasebecileri, kariyer danışmanlarını çalışırken izliyor. Farklı 
alanlarda çalışan bu insanların işlerini nasıl yaptıklarını anlatırken 
çalışmanın doğası üzerine çarpıcı düşünceler geliştiriyor.

Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı tuhaf olduğu kadar güzel de 
olan işyerlerini Alain de Botton’un rehberliğinde gezen okurları 
kendi çalışma yaşamları hakkında düşünmeye kışkırtacak.

(Tanıtım Yazısı’ndan)

ÇÇÇaalllllıışşşşşşmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnııııııııııınnnnnnnnnn MMMMMMMuuuuuuuuuuuuttttttttttttlllllllllluuuuuullllllllllluuuuuuğğğuuuuuu vvveeee 
SSSSSSSıkıntısı
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Değerli Öğrencilerimiz,

İSTANBUL KAGEM , kurulduğu 1 Nisan 2010 tarihinden bugüne, 
Kariyer Günleri, Kariyer Danışmanlığı, Uzmanlarla Sohbetler, 
Yabancı Dil Konuşma Grupları, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat 
Teknikleri Eğitimleri, Yurtdışı Eğitim Bilgilendirme Toplantıları, 
Online Eğitim Hizmetleri, Staj, Akran Rehberliği ve sizlerin kariyer 
gelişiminizi hedefleyen pek çok faaliyete imza atarak 15.000’e 
yakın İstanbul Üniversiteli’ye ulaştı. 

Tüm bu etkinlikleri yürütürken, İSTANBUL KAGEM ekibi olarak 
araştırmacı kimliğimizi de her zaman canlı tutmak istedik. 
Kariyer gelişiminize yönelik yukarıdaki hizmetlerin yanı 
sıra, siz öğrencilerimizin neye ihtiyaç duyduğunu, kariyer 
yolculuğunuzdaki öncelikli hedeflerinizi merak ettik. Bu amaçla, 
bir kariyer beklenti anketi hazırladık ve bu anketi sizlerin 
katılımınıza sunduk. 

Bu yazıda sizlerin gönüllü katılımıyla gerçekleşen Kariyer Beklenti 
Anketi uygulamalarının sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Bu 
sonuçlar doğrultusunda sizin öncelikli kariyer hedeflerinize ve 
beklentilerinize tercüman olmaya gayret ederken, bir taraftan 
da bundan sonra bu sonuçlar doğrultusunda İSTANBUL KAGEM 
olarak sizin hedeflerinize ulaşmanızı sağlamak adına ne tür 
adımlar atacağımızı belirlemeye çalışacağız.

Kariyer Beklenti Anketi

Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn ve Emel Çakır tarafından hazırlanıp 
Doç. Dr. Pınar Ünsal ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Sertel-Berk tarafından 
gözden geçirilerek son halini alan Kariyer Beklenti Anketi, 
öğrencilerimizin kariyer tercihlerini şekillendirirken profesyonel 
destek alabilecekleri imkanlar sağlamayı hedefleyen, kariyer 
geliştirme noktasında öğrencilerimize destek verebileceğimiz 
alanlarda sağlıklı çözümler üretmek için bizlere yardımcı 
olmayı amaçlayan sorulardan oluşan tek sayfalık bir formdur. 
Anket öğrencilerimizin bölüm tercihlerine yönelik tutumlarını, 
mezuniyet sonrası kariyerlerindeki öncelikli beklentilerini, iş 
ararken öncelik verecekleri sektörü, kariyer danışmanlığına 

yönelik beklenti ve tutumlarını, bunların yanı sıra Üniversitemizin 
kariyer gelişim sürecinde yarattığı fırsat ve sağladığı donanımlara 
dair öğrencilerimizin düşüncelerini sorgulayan sorular 
içermektedir. 

Uygulama ve Veri Analizi

Kariyer Beklenti Anketi online ve matbuu olmak üzere iki 
versiyonda hazırlanmıştır. Online form Yrd. Doç. Dr. İrfan Şimşek 
tarafından oluşturulmuş olup öğrencilerimizin 323’ü formu web 
ortamında cevaplamıştır. Anketin matbuu formunu ise toplam 
2076 öğrencimiz İSTANBUL KAGEM tarafından 2010 Nisan-2012 
Nisan ayları arasında gerçekleştirilmiş olan başta Tıp Kariyer 
Günleri ve Kariyer Günleri olmak üzere farklı eğitim ve etkinlikler 
sırasında doldurmuşlardır.  

Anket sorularına verilen cevaplara ve anketi cevaplayan 
öğrencilerimizin demografik özelliklerine dair verilerin analizinde 
frekans yüzdeleri ve sıralama ortalamaları hesaplanmıştır. Farklı 
fakültelerden ve farklı sınıflardan toplam 2399 öğrencimizin 
gönüllü katılımıyla ankette yer alan sorulara verilen cevaplar 
fakültelere, sınıflara ve ankete katılan öğrenci sayısının daha fazla 
olması (n≥200) ve daha derinlemesine analiz imkanı sağlaması 
sebebiyle İşletme, İktisat, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültelerinin 
kendi içlerinde sınıflara göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirmelere yine Hazırlık sınıfında okuyan öğrenci 
sayısı dahil edilmemiş olup, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hariç 
diğer üç fakültede birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencileri için analizler yürütülmüştür. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
kapsamında ise üçüncü sınıflardan ankete katılan hiçbir öğrenci 
bulunmadığından bu fakülte içindeki sınıflara göre cevap 
dağılımlarına yönelik analizler yalnızca birinci, ikinci ve dördüncü 
sınıfları dikkate alarak gerçekleştirilmiştir. Bu dört fakülte 
dışındaki diğer fakülteler içinse sınıflara göre analizler fakülte 
başına toplam öğrenci sayısının düşüklüğü ve bu sebeple hücre 
başına düşen vaka sayısının yetersizliği sebebiyle yapılmamıştır. 
Öte yandan İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin verileri, vaka 
sayısı düşük olmasına rağmen, yalnızca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
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öğrencilerinin verilerinden nasıl farklılaştığının incelenmesi 
amacıyla analize sokulmuş ve İstanbul Tıp Fakültesinin sınıflara 
göre cevap dağılımlarının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne çok benzer 
olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte, vaka sayısı kısıtlılığı 
sebebiyle bu fakülteye ait sınıflara göre cevap dağılımı analiz 
bulguları bu makalenin sonuçlar kısmında sunulmamıştır. Son 
olarak Tıp Fakültelerinin 5. ve 6. sınıflarında öğrenim görmekte 
olanlar içinde anketi cevaplayanlar kısıtlı olduğu için bu 
sınıflarda okuyan öğrencilerimizin verileri ise hiçbir analize dahil 
edilmemiştir.

Katılımcılar

Kariyer Beklenti Anketi’ni başta İşletme Fakültesi, İktisat 
Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak 
üzere Üniversitemizin toplam 22 farklı fakülte ve meslek yüksek 
okulundan toplam 2399 öğrencimiz doldurmuştur. Ankete 

İstanbul’da yaşamaktadır. Öğrencilerimizin annelerinin %43’ü 

bakıldığında ise çoğunluğu %32’lik bir oranla üniversite mezunu 

ilkokul mezunudur. Öğrencilerimizin fakültelere göre yüzde 
dağılımları Şekil 1’de sunulmuştur. Şekil 1’de de görüldüğü gibi 
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Anketi cevaplayanların öğrenim gördükleri fakültelerinden bağımsız olarak sınıflara göre dağılımlarına bakıldığında ise (Şekil 2), 

öğrencilerden iken, birinci sınıftan itibaren sınıflar arttıkça katılım oranları da azalmıştır. Buna göre birinci sınıflardan anketi 

Öğrencilerimizin bulundukları fakültelere göre okudukları sınıflardaki yüzde dağılımları da ayrıca incelenmiştir (Şekil 3). Cerrahpaşa Tıp, 
İstanbul Tıp, Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde birinci sınıfta eğitim görmekte olan öğrencilere daha sık rastlanırken, İşletme Fakültesi 
ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) ikinci sınıf öğrencilerinin, İletişim, Mühendislik ve İktisat Fakültelerinde üçüncü 
sınıfların, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde ise dördüncü sınıf öğrencilerinin yüzdelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir 
(Şekil 3).

- 30 -



- 31 -

Kariyer Beklenti Anketi Sonuçları

Farklı fakültelerden ve farklı sınıflardan toplam 2399 öğrencimizin gönüllü katılımıyla elde edilen veriler fakültelere, sınıflara ve en fazla 
katılımın görüldüğü İşletme, İktisat, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültelerinin kendi içlerinde sınıflara göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Bu sorulardan ilki “öğrencilerin hayalini kurduğu bölümde okuyup okumadıklarına” dairdir. Bu soruya tüm öğrencilerin yaklaşık 

incelendiğinde (Bkz. Şekil 4), “hayır” veya “kısmen” diyenlere kıyasla en fazla “evet” diyenlerin sırasıyla %63’lük bir oranla Hukuk 
Fakültesi, %55,9 ile İstanbul Tıp Fakültesi, %54,1 ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, %53,8 ile İletişim Fakültesi ve %52,5 ile Edebiyat Fakültesi 
öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir. En fazla “hayır” diyenler ise sırasıyla İşletme Fakültesi (%49), İktisat Fakültesi (%48,3), Sosyal 
Bilimler (MYO) (%45,5) ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) (%43,3) öğrencileridir.

Bu sorunun yanıtlarının sınıflara göre nasıl değiştiği de ayrıca değerlendirilmiştir (Şekil 5). Buna göre sayıları çok az olmakla birlikte 

bu soruyu “evet”  şeklinde yanıtlamıştır. İkinci sınıflarda hayır diyenlerin oranının daha yüksek olduğu gözlenirken (%45,1), üçüncü ve 
dördüncü sınıflarda “evet” ve “hayır” cevabı verenlerin oranı yaklaşık %40’lık oranlarla birbirine yakın seyretmektedir. Bir başka deyişle, 
en fazla “evet” cevabı verenler hazırlık ve birinci sınıf öğrencileridir (Şekil 5).
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Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapların sınıflara göre dağılımının İşletme, İktisat, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültelerinin kendi 
içlerinde farklılaşıp farklılaşmadığı da değerlendirilmiştir. Şekil 6’da görülebileceği gibi, İktisat Fakültesinin ikinci sınıfında “evet” 
diyenlere kıyasla “hayır” ve “kısmen” cevabını verenler ile Edebiyat Fakültesinin ikinci sınıfında “hayır” diyenlere kıyasla “evet” ve “kısmen” 
cevabını verenlerin eşit oranda gözlenmesinin dışında,  İşletme ve İktisat Fakültelerinin tüm sınıflarında “kısmen” cevabını verenler 
daha fazladır. Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültelerinin diğer tüm sınıflarında ise “evet” yanıtları daha yüksektir.

Ankette yer alan bir diğer soru ise “öğrencilerin mezun olduktan sonraki üç yıllık dönem içinde kariyerlerindeki öncelikli beklentilerine” 
ilişkindir. Bu soru için öğrencilerden “para”, “saygınlık”, “şöhret” ve “mesleki tatmin” seçenekleri arasında bir sıralama yapmaları istenmiştir. 
Her bir seçenek için öğrencilerin verdiği sıralama puanlarının ortalamaları hesaplanmıştır. Bu puanlama sistemine göre hesaplanan 
tercih sıralama ortalamaları minimum 1 puan ile maksimum 4 puan arasında değişmekte olup, yükselen puanlar o seçeneğe verilen 
önemin daha ön sırada yer aldığı anlamına gelmektedir. Tüm öğrencilerin fakülte ve sınıflardan bağımsız cevapları ele alındığında, 
kariyerde öncelikli tercihin 3,5 puan ortalaması ile “Mesleki Tatmin” olduğu görülmüştür (Bkz. Şekil 7, “Genel” Sıralama Ortalamaları). Bu 
tercihi sırasıyla 3,1 tercih sıralama ortalaması ile “Para”, 2,8 ile “Saygınlık” ve 2,3 ile “Şöhret” takip etmektedir. Bir başka deyişle, öğrencilerin 
mezuniyet sonrası üç yıllık zaman diliminde kariyerlerine yönelik öncelikli beklentileri mesleki tatmin olarak gözükmektedir (Şekil 7). 
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Tercih sıralama ortalamalarının fakültelere göre nasıl değiştiği de yine Şekil 7’de sunulmuştur. “Mesleki Tatmin” istisnasız tüm fakültelerde 
en yüksek sıralama ortalamasına sahiptir, yani diğerlerine kıyasla öncelikli beklentidir. Yine tüm fakültelerde “Şöhret” seçeneği en düşük 
sıralama ortalaması ile tercih sıralamasında en sona yerleştirilmiştir.  Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp, Eğitim ve Mühendislik fakülteleri hariç 
diğer tüm fakültelerde ise “para” ikinci sırada yer almaktadır.

Aynı soruya verilen cevapların sınıflara göre dağılımı ise Şekil 8’de sunulmuştur. Tüm öğrenciler için gözlenen “mesleki tatmin”in birinci 
tercih ve “para”nın ikinci tercih olması yönündeki genel eğilim, hazırlık sınıfı hariç tüm sınıflar için de geçerlidir. Hazırlık sınıfında ise 
para ve mesleki tatmin 3,5 sıralama ortalaması ile başa baş giderken bu sınıfta yer alan öğrenci sayısının kısıtlılığı sebebiyle bu bulguya 
ihtiyatla bakılması gerekmektedir.

Anketi dolduran öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerine dair öncelikli beklentilerinin sınıflara göre dağılımının fakültelere göre 
nasıl değiştiği ise İşletme, İktisat, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakülteleri için ayrı ayrı incelenmiştir. Buna göre, bu fakültelerin tüm 
sınıflarında genel eğilime yakın bir tablo gözlenmekle birlikte özellikle İktisat fakültesinin son sınıfında mesleki tatmine verilen önemin 
alt sınıflara göre daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Cerrahpaşa tıp fakültesi ve Edebiyat fakültesinin tüm sınıflarındaki öğrencilerin 
ise, genel eğilimden farklı olarak, mesleki tatmine verdikleri önem diğer beklentilerden belirgin bir şekilde yüksektir. Ancak, Edebiyat 
fakültesinde sınıflar ilerledikçe paraya verilen önemin yükseldiği dikkati çekmektedir (Şekil 9).
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Kariyer Beklenti Anketi’ndeki bir diğer soru da öğrencilerin “iş ararken hangi sektöre öncelik vereceklerine” ilişkindir. Bu soruyu 
cevaplarken öğrencilerin bu defa “kamu”, “özel sektör” ve “sivil toplum kuruluşları-STK” seçeneklerini birinciden üçüncüye doğru 
sıralamaları istenmiştir. Bir önceki soruda olduğu gibi bu soruda da her bir seçenek için tercih sıralama ortalaması hesaplanmış olup 
yine yüksek ortalama öncelikli tercih anlamına gelmektedir. Bu soruya tüm öğrencilerin verdikleri cevaplar dikkate alındığında, 
“özel sektör” 3,5 sıralama ortalaması ile birinci sırada yer alırken, “kamu sektörü” özel sektör tercih ortalamasına çok yakın olan 3,4 
sıralama ortalaması ile ikinci sıradadır. “sivil toplum kuruluşları” ise 2,8’lik sıralama ortalaması ile 3. sırada tercih edilmiştir. Sektör tercih 
sıralamasının fakültelere göre dağılımı Şekil 10’da özetlenmiştir. Dikkatle incelendiğinde, genel eğilimden farklı olarak, Cerrahpaşa ve 
İstanbul Tıp fakültelerinde, Eğitim, Siyasal Bilgiler fakülteleri ile Sosyal Bilimler MYO’nda, kamu sektörü birinci sıraya, özel sektör ise 
ikinci sıraya yerleştirilmiştir. STK’lar ise tüm fakültelerde, yukarıda belirtilen genel eğilim doğrultusunda son tercih olmuştur. 

Aynı tercih sıralamasının sınıflara göre dağılımı ise, ankete katılan öğrenci sayısı az olan hazırlık sınıfı haricindeki diğer tüm dört sınıftaki 
öğrenciler için genel eğilimle paralellik göstermektedir (Şekil 11). Her dört sınıfta da özel ve kamu sektör tercihleri birbirine çok yakın 
olmakla birlikte, ilk sırada özel sektör, ikinci sırada kamu sektörü, son sırada ise STK’lar bulunmaktadır.
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Bu soruya verilen cevapların 4 farklı fakülte içindeki sınıflara göre dağılımına bakıldığında (Şekil 12), özel ve kamu sektörüne verilen 
önemin birbirine yakın seyrettiği genel eğilime kıyasla, İşletme fakültelerinin tüm sınıflarında, özel sektöre verilen önem, sınıflar 
ilerledikçe azalmasına rağmen, diğer sektörlerden oldukça yüksektir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencileri ise Kamu sektörünü 
diğer sektörlerden belirgin bir şekilde daha fazla tercih ettiklerini bildirmişlerdir (Şekil 12).

Öğrencilerin “kariyer danışmanlığına ihtiyaç duyup duymadıkları” da ayrıca sorgulanmıştır. “Evet, ihtiyaç duyuyorum” diyenlerin oranı 
tüm öğrenciler içinde %40 iken, öğrencilerin %33,8’i “bazen ihtiyaç duyuyorum”, %26,2’si ise “hayır, ihtiyaç duymuyorum” şeklinde 
cevap vermişlerdir (Bkz. Şekil 13, “Genel” frekans yüzdeleri). Tüm öğrencilerden elde edilen bu oranların fakültelere göre dağılımı 
ise bazı farklılıklar göstermektedir (Şekil 13). Örneğin “evet” diyenlerin oranı, Sosyal Bilimler MYO (%58,2), HAYEF (%50,9), Edebiyat 
Fakültesi (%48,4) ve İktisat Fakültesinde (%47,8) genel eğilime kıyasla daha yüksektir. Bununla birlikte, genel eğilimin aksine Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesinde “hayır” diye cevaplayanlar çoğunluğu oluşturmaktadır (sırasıyla %43,3 ve %39,1). Diğer 
fakültelerde ise cevap dağılımları tüm öğrencilerden elde edilen sonuçlara benzerdir (Şekil 9).
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Aynı soruya verilen cevapların sınıflara göre dağılımı da Şekil 14’de görülebilir. Hazırlık sınıfında kariyer danışmanlığına “bazen” ihtiyaç 
duyduğunu belirtenler çoğunlukta iken (%58,3), “kariyer danışmanlığına ihtiyaç duyuyorum” diyenler ikinci ve üçüncü sınıflarda 
çoğunluğu teşkil etmektedir (sırasıyla %46,5 ve %43,8). 

Kariyer danışmanlığına ihtiyaç duyduğunu bildirenlerin çoğunlukta olduğu genel dağılımın 4 fakültenin sınıfları içinde nasıl değiştiği 
değerlendirildiğinde, bu ihtiyacın Edebiyat Fakültesinin özellikle birinci ve son sınıf öğrencileri ile İktisat Fakültesinin ilk üç sınıfındaki 
öğrencilerinde daha da belirgin olduğu fark edilmektedir (Şekil 15).

Öğrencilerden “İSTANBUL KAGEM’den beklentilerini” de sıralamaları istenmiştir. “İş Bulmak”, “Staj Sorunumun Çözümü” ve “Beklentim 
Yok” seçenekleri arasında yapılan tercih sıralamasına göre yine tercih sıralama ortalamaları hesaplanmıştır. Tüm öğrencilerden elde 
edilen sıralamalara göre 3,2 sıralama ortalaması ile “beklentim yok” seçeneği birinci sıraya yerleştirilirken, 2,5 ortalama ile “iş bulmak” ve 
“staj sorunumun çözümü” seçenekleri ikinci sırayı paylaşmıştır (Bkz. Şekil 16, “Genel” sıralama ortalamaları). Öte yandan bu sıralamalar 
Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler MYO için farklılaşmaktadır (Şekil 16). Bu iki birimde “İş bulmak” seçeneğini ilk sıraya yerleştirenler 
çoğunluktadır.
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Aynı soru için hesaplanan tercih sıralama ortalamaları sınıflara göre değerlendirildiğinde de genel eğilime benzer şekilde “beklentim 
yok” seçeneği daha yüksek ortalamaya sahiptir (Şekil 17).

İşletme, İktisat, Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat fakültelerinin farklı sınıflarına bakıldığında ise (Şekil 18), yalnızca İktisat Fakültesinin ikinci 
sınıf öğrencileri ile Edebiyat Fakültesinin üçüncü sınıf öğrencileri staj sorunlarının çözülmesine dair beklentilerinin öncelikli olduğunu 
bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin anketi cevaplayan tüm sınıflarındaki öğrenciler, diğer fakültelerin tüm 
sınıflarından belirgin bir şekilde daha yüksek bir ortalama ile İSTANBUL KAGEM’den “beklentilerinin olmadığı” seçeneğini birinci 
sıraya yerleştirmişlerdir (Şekil 18).
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Ankette yer alan son üç soru ise genel olarak Üniversitemizin öğrencilerimize sağladığı fırsatlara ilişkin düşüncelerinin sorgulanmasını 
amaçlamaktadır. Bu sorulardan ilkinde öğrencilerimizden “üniversitemizin kendilerine yapabileceklerinin en iyisini yapmalarına fırsat 
tanıyıp tanımadığını” değerlendirmeleri istenmiştir. Öğrencilerin %44,8’i bu soruya “kısmen” şeklinde cevap verirken, “hayır” diyenlerin 
oranı %39,3, “evet” diyenlerin oranı ise %15,9 olmuştur (Bkz. Şekil 19, “Genel” frekans yüzdeleri). Fakültelere göre cevap dağılımlarına 
bakıldığında, Hukuk, Cerrahpaşa Tıp, İktisat ve İşletme fakültelerindeki öğrencilerin yaklaşık %50’ye yakını “hayır” demiştir (Şekil 19). En 
fazla “hayır” cevabı verenler ise yaklaşık %55’e varan oranlarla üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri olmuştur (Şekil 20).

Bu soruya verilen cevapların dört farklı fakültedeki sınıflara göre dağılımında da bazı farklılaşmalar dikkati çekmektedir (Şekil 21). Tüm 
fakültelerin birinci sınıf öğrencileri çoğunlukla “kararsız” olduklarını bildirirken, bu oranlar özellikle Edebiyat Fakültesinin ve ardından 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinde belirgin bir biçimde daha yüksektir. “Hayır” cevabını verenlerin yüzde 
dağılımları da yine Edebiyat ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin 4. sınıflarında diğer fakültelere kıyasla daha fazladır (Şekil 21).
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 Eğitim ve sosyal olanakları açısından düşünüldüğünde “Üniversiteniz gelişiminiz için sizi cesaretlendiriyor mu?” sorusuna ise tüm 
öğrencilerin “evet”, “hayır” ve “kısmen” seçeneklerine verdikleri cevap yüzde frekansları birbirine yakın seyretmekle birlikte %35,8 gibi 
bir oranla hayır diyenler daha fazla olmuştur (Bkz. Şekil 22, “Genel” frekans yüzdeleri”. Öte yandan hayır diyenlerin oranının sırasıyla 
Hukuk fakültesinde %52,5, İktisat Fakültesinde %44,9, İstanbul Tıp Fakültesinde %43,4 ve İletişim ile İşletme fakültelerinde yaklaşık 
%42 olmak üzere genel eğilime kıyasla daha yüksek oranlarda seyrettiği bulgulanmıştır. Sosyal Bilimler MYO’da ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde ise “evet” diyenler daha sık gözlenmiştir (sırasıyla %57,1 ve %40,4) (Şekil 22). Sınıflara bakıldığında da, hayır cevabını en 
sık verenlerin yaklaşık %49’a varan oranlarla üçüncü ve dördüncü sınıflar olduğu görülmüştür (Şekil 23).
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Dört fakültenin tüm sınıflarında ise “hayır” cevabını veren öğrencilerin oranı, özellikle Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültelerinde daha 
belirgin bir şekilde, sınıflar ilerledikçe artış göstermektedir (Şekil 24).

Ankette yer alan son soru ise öğrencilerin “mezun olduklarında yeterli donanıma sahip olup olmayacaklarına dair düşüncelerini” ele 
almaktadır. Bu soruyu öğrencilerin %37,3’ü “kısmen”, %34,5’i “hayır” ve yaklaşık %28’i de “evet” şeklinde yanıtlamışlardır (Bkz. Şekil 25, 
“Genel” frekans yüzdeleri) . Bu cevapların fakültelere göre dağılımı ise genel eğilime kıyasla bazı farklılıklar içermektedir (Şekil 25). 
Örneğin Siyasal Bilgiler fakültesinde “evet” diyenler çoğunlukta (%43,1) ve “hayır” diyenler azınlıkta iken (%24,8), başta Mühendislik 
fakültesi olmak üzere (%45,9), Hukuk, İktisat, İşletme ve İletişim fakültelerinde %40’ı aşan oranlarla “hayır” cevabı verenlere daha 
sık rastlanmıştır. Verilen cevapların sınıflara göre dağılımı incelendiğinde de, sınıflar ilerledikçe “hayır” cevaplarının artış ve “evet” ve 
“kısmen” cevaplarının ise azalma eğilimi gösterdiği dikkati çekmektedir (Şekil 26).
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Sınıflar ilerledikçe gözlenen “hayır” cevaplarındaki genel artış ile “evet” cevaplarındaki genel azalma, yine Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat 
Fakültelerinde daha fazla olmak kaydıyla, İktisat fakültesinin son sınıf öğrencileri hariç, her dört fakülte için de geçerliliğini korumaktadır 
(Şekil 27).
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“Geleceğinizin Pusulası” olma hedefi ile yola koyulan biz İSTANBUL 

KAGEM ekibi için bu ankette yer alan sorulara verilen cevaplar 

önümüzdeki dönemlerdeki hedef ve faaliyetlerimiz açısından 

bize çok değerli bilgiler sunmaktadır. Bu açıdan öncelikle Kariyer 

Beklenti Anketi’ni gönüllülük esası ile doldurmayı kabul eden 

tüm öğrencilerimize bize ve özünde Üniversitemize sundukları 

katkı için çok teşekkür ediyoruz. 

Elde edilen tüm bu sonuçları birleştirerek yorumlamadan 

geleceğe yönelik planlar yapmak mümkün olmayacaktır. Öyleyse 

tüm bu cevapları nasıl değerlendirebilir ve ne gibi eylem planları 

içine girebiliriz?

Her şeyden önce genel olarak bakıldığında öğrencilerimizin 

önemli bir bölümü hayal ettikleri bölümde okuduklarını bildirmiş 

olmalarına rağmen, ankete katılanların yaklaşık beşte biri ise arzu 

ettikleri bölümde eğitim görmediklerini ifade etmişlerdir. Bu 

küçümsenmeyecek bir orandır. Şüphesiz bunun altında yatan olası 

sebepler daha derinlemesine bir incelemeyi gerektirmektedir. 

Bununla birlikte, Hukuk, Tıp, İletişim Fakülteleri ile özellikle 

Cerrahpaşa Tıp ve Edebiyat Fakültesinin tüm sınıflarındaki 

öğrenciler içinde istediği bölümde okuduğunu bildirenlerin 

çoğunlukta olmasına karşın diğer fakültelerde kısmen diyenlerin 

sıklığına daha fazla rastlanması “kısmen” cevabının altında 

yatan gerekçelerin de ileri değerlendirmelerle detaylandırılması 

gerektiğini düşündürmektedir. Bir diğer taraftan genel olarak 

sınıflar ilerledikçe hayal ettiği bölümde okuduğunu ifade 

edenlerin oranı ise azalma eğilimi göstermektedir. Elbette 

bu bulgu, çalışmanın boylamsal değil, kesitsel olması sebebi 

ile “ilerleyen sınıflarda karşılanmayan beklentilerin yarattığı 

hayal kırıklığı” şeklinde bir neden-sonuç ilişkisi bağlamında 

yorumlanmamalıdır. Zira şu anda üçüncü ve dördüncü sınıfta 

olan öğrencilerin yetişmiş oldukları sistem ile üniversitemizin 

yeni öğrencilerinin deneyimledikleri sistem farklılıkları da 

bunda rol oynamış olabilir. Bu etkiyi ayırt edebilmek için benzer 

anket çalışmalarının her yıl düzenli olarak devam ettirilmesi 

İSTANBUL KAGEM’in hedefleri içinde yer almaktadır. Yine de 

aday öğrencilerin İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin beklentilerinin 

değerlendirilmesi de meslek seçimine yönelik olası hayal 

kırıklıklarının önüne geçmek adına bir başlangıç olabilir.

Anketin dikkat çekici bir diğer bulgusu istisnasız tüm fakülte 

ve sınıflardaki öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyerlerine 

ilişkin öncelikli beklentilerinin “mesleki tatmin” olmasıdır. Tıp, 

Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri hariç tüm fakülte ve sınıflarda 

ise “para” ikinci öncelikli beklentidir. Bir diğer taraftan, Eğitim 

Fakültesi öğrencileri ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin son sınıf 

öğrencileri kamu sektörüne daha fazla öncelik verirken, bu 

farklılaşmanın dışında, genele bakıldığında, fakülte ve sınıflardan 

bağımsız olarak öğrencilerimizin sektörel tercihleri arasında ilk 
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sıraları özel ve kamu sektörü yakın oranlarda paylaşmaktadır. 

Bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, her iki durumda 

da öğrencilerimizin belli bir çatışma içinde bulundukları 

söylenebilir. “Mesleki tatmine karşılık maddi tatmin” ve “özel 

sektöre karşılık kamu sektörü”. Bu çatışma özellikle iş hayatına 

atılma aşamasında kendilerini bekleyen tercihlere daha fazla 

yaklaşmış olan ileri (üçüncü ve dördüncü) sınıflardaki öğrenciler 

açısından belli bir baskı unsuru teşkil edebilir. Bu noktada 

öğrencilerimizin kendi yeteneklerini, ilgi ve değerlerini daha 

detaylı gözden geçirmelerine olanak sağlayacak yaygınlaşmış 

bir kariyer danışmanlığı hizmeti ile birlikte farklı sektörlere ilişkin 

sorularına cevap bulabilecekleri eğitim ve seminerler organize 

etmek bu baskıyı azaltmak konusunda katkı sunabilir. 

Bu öngörüler ışığında kariyer danışmanlığına yönelik 

öğrencilerimizin beklentileri de önemli görünmektedir. Kariyer 

danışmanlığına ihtiyaç duyduğunu belirtenlerin çoğunlukta 

olduğu Sosyal Bilimler MYO, HAYEF ve özellikle Edebiyat 

Fakültesinin özellikle birinci ve son sınıf öğrencileri ile İktisat 

Fakültesinin ilk üç sınıfındaki öğrencilerinde yukarıda sözü 

edilen “mesleki tatmine karşı para kazanma” ve “özel sektöre 

karşı kamu sektörü” gibi baskı unsurlarının daha şiddetli olduğu 

düşünülebilir. Benzer şekilde genel olarak üçüncü ve dördüncü 

sınıflarda bu ihtiyacın daha yüksek oranda gözlenmiş olması da 

“sınıf ilerledikçe çatışmanın baskısı artmaktadır” öngörüsünü 

destekler niteliktedir. 

Öte yandan, ISTANBUL KAGEM’den beklentiler “iş bulmak” ve 

“staj sorunlarının çözümü” seçeneklerinde benzer oranlarda 

yoğunlaşmasına rağmen, fakülte ve sınıflardan bağımsız 

olarak beklentisi olmadığını bildirenlerin çoğunlukta olması 

öğrencilerimizin, yukarıda bahsedilen çatışmaları yaşıyor 

olmalarına rağmen İSTANBUL KAGEM’in işlevlerine dair 

bilgilerinin kısıtlı olabileceğini akla getirmektedir. Bununla 

birlikte özellikle Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler MYO 

öğrencileri iş bulma konusunda, İktisat Fakültesinin ikinci sınıf 

öğrencileri ile Edebiyat Fakültesinin üçüncü sınıf öğrencileri 

de staj sorunlarının çözülmesi hususunda öncelikli beklentileri 

olduğunu kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, Tıp ve Hukuk 

Fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelere kıyasla çok daha belirgin 

bir şekilde İSTANBUL KAGEM’den beklentilerinin olmadığını ifade 

etmiş olmaları eğitim görülen meslek alanı ile ilgili faktörlerin 

de bir kariyer merkezinden beklentileri şekillendirebileceğini 

düşündürmektedir. Buna rağmen, İSTANBUL KAGEM’in hedef 

ve bu doğrultudaki işlevlerine yönelik Üniversitemiz çapında 

daha kapsamlı bilgilendirme faaliyetlerini süreklilik içinde 

gerçekleştirmeye devam etmesi gerekli görünmektedir.

Tam da bu noktada anketin önemli bileşenlerinden olan ve 

öğrencilerimizin Üniversitemizin kariyer gelişimlerine yönelik 

sunduğu fırsatlara dair düşüncelerini irdeleyen sorulara verilen 

cevaplar büyük önem taşımaktadır. Genel olarak bakıldığında, 

Sosyal Bilimler MYO ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri 

hariç, kariyer danışmanlığına en az ihtiyaç duyduğunu bildiren 

başta Hukuk ve İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri olmak üzere 

fakültelerin çoğunluğunda öğrencilerimizin Üniversitelerinin 

kariyer gelişimlerine yönelik sundukları cesaretlendirici 

fırsatlar ve imkanlara dair “hayır” cevaplarının en az “evet” ve 

“kısmen” cevapları düzeyinde olduğu dikkati çekmektedir. 

“Hayır” cevaplarının sıklığı özellikle üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencilerinde daha da yükselmektedir. Bu durumda rol oynayan 

ve her fakülte ve hatta bölümün ihtiyaçlarına dayalı faktörlerin 

daha net değerlendirilmesi İSTANBUL KAGEM’in ileride 

yürüteceği kariyer araştırmalarında yol gösterici olabilir.

Sonuç olarak Kariyer Beklenti Anketi’nden elde edilen bu sonuçlar 

çok önemli olmakla birlikte, bu bulguları yaklaşık 100.000 

öğrencisi olan bir şehir niteliğindeki İstanbul Üniversitesi’nin tüm 

öğrencilerine genelleme konusunda dikkatli davranılmalıdır. 

Öte yandan, temsil ediciliği tartışmalı olsa da, toplam 2399 

öğrencimize İSTANBUL KAGEM’in etkinlikleri sayesinde ulaşmayı 

başardığımız ve siz öğrencilerimizin beklentilerine bu sayede 

tercüman olabildiğimiz unutulmamalıdır. Bu etkinliklerden ne 

kadar haberdar olur ve faaliyetlerimizi ne kadar sık ve düzenli 

takip ederseniz bundan sonraki dönemlerde sizlere sunacağımız 

farklı beklenti anketlerimizle sesinizi o kadar çok duyurma fırsatı 

elde etmiş olursunuz. Biz sizi duymak ve kariyer yolculuğunuzda 

pusulanız olmak istiyoruz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin…
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Bu sayımızda da 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi daha kolay takip edebilmeniz için  
tablo halinde sizinle paylaşmak istedik.

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

22-26.09.2011 İ.Ü. ÇOCUK BAKIM EVLERİ ÇALIŞANLARI HİZMET 
İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
(ÖĞRETMENLERE YÖNELİK)

DOÇ.DR. GÜL ŞENDİL
YRD.DOÇ.DR. SEMA KARAKELLE
UZM. PSK. DANIŞMAN BURCU DÜNDAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

40

23-27.09.2011 İ.Ü. ÇOCUK BAKIM EVLERİ ÇALIŞANLARI HİZMET 
İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
(YARDIMCI PERSONELE YÖNELİK)

DOÇ.DR. GÜL ŞENDİL
YRD.DOÇ.DR. SEMA KARAKELLE
UZM. PSK. DANIŞMAN BURCU DÜNDAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

40

02-03.10.2011 EDİRNE PROJESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ

300

04.10.2011 CERRAHPAŞA TIP. FAK. SAĞLIK PERSONELİ 
ARASINDAKİ İLETİŞİM

DOÇ.DR. PINAR ÜNSAL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

40

05.10.2011 UZMANLARLA SOHBETLER IV DERYA TÜRKKORKMAZ 
İSTANBUL KAGEM DANIŞMA KURULU ÜYESİ

25

06.10.2011 İNGİLİZCE “WELCOME MEETING” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 60

10.10.2011 UZMANLARLA SOHBETLER V DOÇ.DR. GÖKHAN MALKOÇ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI,
PSİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI

60

11-13.10.2011 CV-MÜLAKAT EĞİTİMİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ

NURAY EMRAH 
İSTANBUL KAGEM İ.K. UZMANI

40

19.10.2011 UZMANLARLA SOHBETLER VI AHMET TURGUT BAYDAR 
İ.Ü. SBMYO YARI ZAMANLI ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ

30

20.10.2011 CV-MÜLAKAT EĞİTİMİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

NURAY EMRAH 
İSTANBUL KAGEM İ.K. UZMANI

22

24.10.2011 PSİKOLOJİ KONFERANSI VII
(OKUL HAYATINDA BAŞARILI OLMAK: EBEVEYN 
OLARAK NELER YAPABİLİRİZ?)

YRD.DOÇ.DR. SEMA KARAKELLE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

400

26.10.2011 STAJ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ İ.Ü. ÖĞRETİM ÜYELERİ, STAJ FİRMA 
YETKİLİLERİ

40

31.10.2011 İNGİLİZCE PRATİK YRD.DOÇ.DR HASAN ESENOĞLU
ARAŞ.GÖR.DR. OĞUZ CİNCİOĞLU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

80

31.10.2011
01.11.2011

KARİYER VE EĞİTİM ŞENLİĞİ
İŞLETME KULÜBÜ İLE ORTAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 500

16.11.2011 DANIŞMA KURULU TOPLANTISI II İ.Ü. ÖĞRETİM ÜYELERİ, İŞ DÜNYASININ 
TEMSİLCİLERİ

30

23.11.2011 ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN DANIŞMAN HOCALARI 
İLE KARİYER FAALİYETLERİ TOPLANTISI

ÖKM MÜDÜRÜ VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİN 
DANIŞMAN HOCALARI

7

28.11.2011 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İLE KARİYER FAALİYETLERİ 
TOPLANTISI

ÖĞRENCİ KULÜP TEMSİLCİLERİ 15



- 45 -- 45 -

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

28.11.2011 PSİKOLOJİ KONFERANSI VII
ÇOCUĞUM VE BEN

DOÇ.DR.GÜL ŞENDİL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

300

29.11.2011 OFİS ERGONOMİSİ UZM.DR. SİNA ESMAILZADEH
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

7

29.11.2011 FULBRIGHT TANITIM TOPLANTISI H.ÜLKÜ İNAL
FULBRIGHT AKADEMİK DANIŞMANI

34

30.11.2011 İLK YARDIM TOPLANTISI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MENSUPLARI 15

30.11.2011 CERRAHPAŞA TIP FAK.
PERSONEL-HASTA İLETİŞİMİ

DOÇ.DR. PINAR ÜNSAL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

40

30.11.2011 İNGİLİZCE PRATİK YRD.DOÇ.DR.HASAN ESENOĞLU
ARAŞ.GÖR.OĞUZ CİNCİOĞLU
İ.Ü. ÖĞRENCİLERİ

98

05.12.2011 ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ANNE VE ÇOCUK 
SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

DOÇ.DR. MEHMET SEVEN
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

10

05.12.2011 E-TİCARET 
İKTİSAT KULÜBÜ İLE ORTAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 350

06.12.2011 UZMANLARLA SOHBETLER VII MELİH ARAT
İSTANBUL KAGEM DANIŞMA KURULU ÜYESİ

9

07.12.2011 AKRAN REHBERLİĞİ TOPLANTISI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 9

12.12.2011 YURT DIŞI EĞİTİM TOPLANTISI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 13

12.12.2011 PSİKOLOJİ KONFERANSI IX
(OKUL HAYATINDA BAŞARILI OLMAK: EBEVEYN 
OLARAK NELER YAPABİLİRİZ?)

YRD.DOÇ.DR. SEMA KARAKELLE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

450

14.12.2011 UZMANLARLA SOHBETLER VIII AV. AYKUT ERDOĞAN
İ.Ü. SBMYO YARI ZAMANLI ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ

9

15.12.2011 SEKTÖRLERİ TANIYALIM
MALİYE KULÜBÜ İLE ORTAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 50

15.12.2011 UZMANLARLA SÖYLEŞİLER:
YATIRIM YAPIYORUM
MALİYE KULÜBÜ İLE ORTAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 110

16.12.2011 AKRAN REHBERLİĞİ TOPLANTISI- II İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 19

20.12.2011 FİNANSAL KRİZ, TÜRKİYE VE AB KONFERANSI-
İŞLETME KULÜBÜ İLE ORTAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 100

21.12.2011 UZMANLARLA SOHBETLER IX DR.DİNÇER ATLI
İSTANBUL KAGEM DANIŞMA KURULU ÜYESİ

10

22.12.2011 ORTAK RADYOCULARLA SÖYLEŞİ
İKTİSAT KULÜBÜ İLE ORTAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 400

26.12.2011 AKRAN REHBERLİĞİ TOPLANTISI – III İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 3

28.12.2011 SPOR HUKUKU
GENÇ HUKUKÇULAR KULÜBÜ İLE ORTAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 120

28.12.2011 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE DİKSİYON 
EĞİTİMİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 11

29.12.2011 CV’DEN ÖTE KARİYER’DEN BERİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ KULÜBÜ İLE ORTAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 120
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31.12.2011 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 339

31.12.2011 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ

NURAY EMRAH 
İSTANBUL KAGEM İ.K. UZMANI 

55

13.02.2012 SPOR AHLAKI VE SPOR KÜLTÜRÜ SOSYAL SO-
RUMLULUK PROJESİ TOPLANTISI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR 
MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ –İÜ BESYO 
ÖĞRETİM ÜYELERİ

12

20-29.02.2012 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 124

06.03.2012 YURT DIŞI EĞİTİM SERİSİ I ROBERT WEGENER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

10

07.03.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE DİLEKÇE YAZIM 
EĞİTİMİ

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

10

12.03.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE İLETİŞİM EĞİTİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 7

13.03.2012 PSİKOLOJİ KONFERANSI  I 
GENÇLER VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

YRD.DOÇ.DR.ŞENGÜL İLGAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

230

14.03.2012 TIP  KARİYER GÜNLERİ II AKADEMİSYENLER,ÖZEL SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ

50

17.03.2012 TIP  KARİYER GÜNLERİ II AKADEMİSYENLER,ÖZEL SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİ

20

19.03.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE YABANCILAŞMA 
EĞİTİMİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 3

20.03.2012 UZMANLARLA SOHBETLER  I SEMA GÜLÇETİNER AKÇAOĞLU
İÜ MEZUNLARINDAN

20

21.03.2012 UZMANLARLA SOHBETLER II UZMAN DANIŞMAN PSİKOLOG LEYLA 
NAVARO

18

26.03.2012 SPOR AHLAKI VE SPOR KÜLTÜRÜ I
NEDEN SPOR YAPALI M Kİ? (SAĞLIKLI YAŞAM VE 
SPOR)

PROF.DR.BÜLENT BAYRAKTAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU

425

28.03.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI VE GÖNÜLLÜLÜK EĞİTİMİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 7

28.03.2012 MESLEKİ AİDİYET DUYGUSU YARD.DOÇ.DR.SEMA KARAKELLE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

13

29.03.2012 UZMANLARLA SOHBETLER III UFUK UYSAL
İÜ SBMYO YARI ZAMANLI ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ

16

30.03.2012 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ 

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

11

01-31.03-2012 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 336

01.04.2012 İSTANBUL KAGEM 
II.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ   YEMEĞİ

İÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ, İSTANBUL KAGEM 
YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ VE MERKEZ 
ÇALIŞANLARI

61

04.04.2012 DEĞİŞEN PARADİGMAYLA  BİREYİN BAŞA ÇIKMA 
YOLLARI

PSİKOLOG  FARUK ÖVÜNÇ 21

04.04.2012 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

26

04.04.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE ZAMAN 
YÖNETİMİ EĞİTİMİ

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

11

09.04.2012 PSİKOLOJİ KONFERANSI II
GENÇLER VE SINAV STRESİ: KİŞİSEL BİR KAYNAK 
OLARAK BAŞ ETME VE KARİYERİMİZ

YARD.DOÇ.DR.ÖZLEM SERTEL BERK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

225

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI
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11.04.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE 
HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI 

8

12.04.2012 SPOR  AHLAKI VE SPOR KÜLTÜRÜ II
BANA NEDEN VURDUN?

PROF.DR.ATİLLA ERDEMLİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

700

14.04.2012 İÜ ÇOCUK BAKIM EVLERİ ÇALIŞANLARI HİZMET 
İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
(ÖĞRETMENLERE YÖNELİK)

DOÇ.DR GÜL ŞENDİL
YRD.DOÇ.DR SEMA KARAKELLE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

18

17.04.2012 MESLEKİ AİDİYET DUYGUSU YARD.DOÇ.DR.SEMA KARAKELLE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

18

18.04.2012 ÜNİVERSİTEYE DOĞRU MESLEK SEÇİMİNDE 
ÖZGÜVEN VE STRES

DOÇ.DR.PINAR ÜNSAL
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.DR.LÜTFİ İLGAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

150

21.04.2012 İÜ ÇOCUK BAKIM EVLERİ ÇALIŞANLARI HİZMET 
İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
(ÖĞRETMENLERE YÖNELİK)

DOÇ.DR GÜL ŞENDİL
YRD.DOÇ.DR SEMA KARAKELLE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

30

24-25.04.2012 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GÜNLERİ İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ 1500

27.04.2012 KARİYER GÜNLERİ GERİ BİLDİRİM TOPLANTISI REKTÖR YRD.VE İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ
PROF.DR AYŞE AYÇİÇEĞİ DİNN ve İSTANBUL 
KAGEM ÇALIŞANLARI – ÖĞRENCİ KULÜP 
TEMSİLCİLERİ 

20

28.04.2012 PİKNİĞE GİDİYORUZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
MENSUB VE ÖĞRENCİLERİ

600

30.04.2012 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 117

30.04.2012 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 21

02.05.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE 
KONUŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

7

03-10-17.
05.2012

PSIKODRAMA İLE İNGİLİZCE
EĞİTİMİ

BURCU ÇALIŞKAN 9

04.05.2012 UZMANLARLA SOHBETLER IV FARUK AKSOY  YÖNETMEN-YAPIMCI 85

09.05.2012 PSİKOLOJİ KONFERANSI III
GELECEĞİ YAKALAMAK-KENDİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEK

YARD.DOÇ.DR.LÜTFİ ILGAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

150

09.05.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE 
KARİYER SOHBETİ

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

6

10.05.2012 İŞLETMELERDE PSİKOLOJİK
ÖLÇME-DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMI

YARD.DOÇ.DR.İLKNUR ÖZALP TÜRETGEN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ

9

15.05.2012 UZMANLARLA SOHBETLER V MUSTAFA BÜZE
İÜ SBMYO YARI ZAMANLI ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ

20

16.05.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE 
ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA EĞİTİMİ 

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

7

18.05.2012 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
HAYEF

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

9

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI
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21.05.2012 SPOR AHLAKI VE SPOR KÜLTÜRÜ  III
SPORDA KAZANMAK VE KAYBETMEK ÜZERİNE 
PSİKOLOJİK YANSIMALAR  (FAİR PLAY-ŞİDDET 
İKİLEMİ)

PROF.DR. KEMAL NURİ ÖZERKAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU 

270

23.05.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE 
DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ VE KAPANIŞ 

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

9

29.05.2012 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM İ.K.UZMANI

7

31.05.2012 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 130

31.05.2012 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 160

11.06.2012 İSTANBUL KAGEM GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN 
ÖĞRENCİLERİ TEŞEKKÜR TÖRENİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 25

30.06.2012 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 24

TOPLAM 5765

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI
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