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REKTÖR’DEN
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Istanbul Üniversitesi Rektörü

Bir kurumun zenginliği kaynaklarıdır. İnsan kaynağının zenginliği 
ise o kurumun en önemli gücüdür. Tüm diğer kaynaklar, kurum 
çalışanlarının bilgi ve kültür seviyesine, aidiyet duygusunun 
gelişmişliğine ve motivasyon düzeyinin yüksekliğine göre 
şekillenir.

İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir geçmişe sahip, İstanbul gibi 
bir cazibe merkezinde yer alan bir yükseköğretim kurumu, 
çalışan potansiyeli açısından şanslıdır. Bu şansın en iyi şekilde 
değerlendirilmesi ise ancak “öğrenen üniversite” modelini hayata 
geçirerek ve zorlu rekabet ortamında önde kalarak mümkün 
olabilir. Öğrenen üniversite, insan kaynağına sürekli yatırım 
yapan, insan kaynağının hızlı gelişimini modern teknolojik ve 
fiziksel altyapı çalışmaları ile destekleyen, insancıl bir işletme 
tarzı ile topluma sunan, tüm paydaşlarla ve çevresiyle bütünleşen 
üniversitedir. İnsan kaynağı adil yönetilen ve önemsenen, sürekli 
eğitimi prensip hâline getiren, çalışanlarının yenilikçilik özellikleri 
desteklenen, özgür düşüncenin saygı gördüğü bir üniversite 
daima güçlenir.

Öğretim, araştırma, topluma hizmet ve gerçeği araştırmak tüm 
üniversitelerin en önemli 4 görevidir. Bütün bunları üniversite 
kavramından taviz vermeden ve saygın kalarak, yakın çevreden 
başlamak suretiyle, tüm toplumla karşılıklı yarar ilişkisi kurarak 
yapabiliriz. 

Küreselleşmenin belki de en doğru anlaşılması gereken 
sonucu, kişi ve kurumların artık tek başlarına hiçbir başarı elde 
edemeyecekleridir. İşbirliği çağımızın âdeta sihirli kelimesidir. Bu 
ise paydaşların karşılıklı olumlu işbirliği ile sağlanır.

İstanbul Üniversitesi, mezunları uluslararası tanınırlığa sahip ve 
iş hayatında başarılı olan; araştırmalarını ulusal ve uluslararası 
işbirlikleri ile güçlendirerek bilim ve toplumun en çok 
yararlanacağı şekilde hizmete sunan; ürettiği bilgi ve hizmeti 
sanayi, endüstri, yerel ve merkezi yönetimlerin yanı sıra toplumun 
her kesimi ile yakın diyalog içinde paylaşan bir üniversitedir. 
Bizler, üniversitemizin bu özelliklerini daha da geliştirmeyi en 
önemli hedeflerimizden birisi olarak benimsedik.

Bu düşüncenin bir ürünü olarak 2010 yılında kurulan İstanbul 
Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (İSTANBUL KAGEM) 3 yıldır 
aralıksız olarak öğrencilerimize hizmet veriyor. Sürekli kendini 
geliştiriyor ve yeniliyor.

İSTANBUL KAGEM ülke ihtiyaçları doğrultusunda İÜ öğrencileri, 
mezunları ve çalışanlarının kariyer planlama yetkinliklerinin 
desteklenmesini sağlamaya ve bu sayede ülkemizin insan 
kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine 
katkıda bulunmaya devam etmekte.

Girişimcilik konusu çok önem verdiğim konuların başında geliyor. 
Girişimci öğrenciler en önemli şirketleri kurdular. Facebook, 
Twitter gibi sosyal medya kuruluşları genç girişimcilerin eseri. 
Daha da niceleri geliyor. Türkiye’nin orta gelir tuzağından 
kurtulmalarının bir tek çaresi var o da üniversitelerin rekabet 
ortamına ağırlığını koyması. Girişimci ve yenilikçi düşüncelerle 
ülkenin hem endüstrisine, hem sanayisine ve özellikle 
teknolojiye katkı sağlaması. Girişimcilik olmadan bu dünyada, 
rekabet ortamında yaşamak mümkün değil. Üniversitelerin tek 
görevi elbette şirket gibi davranmak değil asla böyle bir şeyi 
söylemiyorum. Ama çağdaş üniversitelere baktığımızda topluma 
eskisine göre çok daha fazla katkı sağladıklarını hem teknolojik 
ürün anlamında hem de yeni fikirler, yeni iş alanlarının açılması 
anlamında toplumun ve yöneticilerin üstüne düşeni hükümetin 
önünü açtığını görüyoruz. Eğer üniversiteler bu şekilde ülkelerin 
ekonomisine ağırlığını koymazsa orta gelirden kurtulamıyorsunuz 
ve gelişmiş bir ülke haline gelemiyorsunuz. Ülkemizde 2023 
vizyonu çerçevesinde sanıyorum ilk kez böyle bir düşünce ortaya 
kondu. Bunun somut göstergesi olarak da Türkiye’de AR-GE 
bütçeleri arttırılmaya başlandı. Biz de üniversite olarak,  İstanbul 
Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak yenilikçiliği destekleyeceğiz, 
yeni fikirleri destekleyeceğiz, öğrencilerimizi yeni fikirleri ortaya 
koyabilmesi için cesaretlendireceğiz. Üniversite sanayi işbirliği 
konusunda da İSTANBUL KAGEM üzerine düşeni en iyisiyle 
yaptı. “Gönüllü Staj Projesi” kapsamında çeşitli kuruluşlar ile 
görüşülüp kurumlarla staj protokolü imzalandı. Bu çerçevede 
öğrencilerimizin büyük bölümüne staj yapma olanağı sağlandı.

2013-2014 İstanbul Üniversitesi Akademik yılını “Hepimiz 
Sorumluyuz” sloganı ile açtık. Sosyal sorumluluğa dikkat çekmek 
istedik. Hem akademisyenler, hem idari personel hem de 
öğrencilerimiz için bu konuda farkındalık yaratmaktı amacımız. 
Bu düşüncemize uygun olarak İstanbul Üniversitesi Kariyer 
Merkezi bu çalışmaları 2010 yılından beri başlattı ve “İstanbul 
Üniversiteliler Edirne’nin Köyleri ile Buluşuyor”,  “Spor Ahlâkı 
ve Spor Kültürü” ve Okul Hayatında Başarılı Olmak: Ebeveynler 
Olarak Neler Yapabiliriz?; Anne Baba Genç İlişkileri; Gençler ve 
Sınav Stresi: Kişisel Bir Kaynak Olarak Baş Etme ve Kariyerimiz gibi 
konulara açıklık getiren “Gençler ve Anne Babaları İçin Psikoloji 
Konferansları” kapsamında sosyal sorumluluk projeleri hayata 
geçirildi.

İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi kısaca İSTANBUL KAGEM 
çok çalışkan ve başarılı kimliği ile Kariyerist Dergisi’nin 3. 
sayısını çıkartıyor. Özverili ve çok başarılı çalışmaları için başta 
Merkezimizin Müdürü Sayın Prof.Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn’i ve bütün 
ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum.

Selam ve saygılarımla.

İnsan Kaynağının Zenginliği Bir Kurumun En Önemli Gücüdür
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İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürü’nden
Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN
İÜ Kariyer Merkezi Müdürü

İstanbul Üniversitesi’nin Sevgili Öğrencileri ve Mensupları,

Öğrenci ve mensuplarımızın kariyerlerini planlama ve geliştirme 

amacı ile kurulan Merkezimizde göz açıp kapayana kadar üç yılı 

geride bıraktık.  Kurulduğu günden beri Kariyer Merkezi’nde dü-

zenlediğimiz faaliyetlerle kariyer yolculuğunuzda sizlerin pusula-

sı olmaya çalışıyoruz.

Bu yıl da kariyer planlamanıza ışık tutacağını düşündüğümüz Ka-

riyerist Dergisi’nin üçüncü sayısıyla sizlerle birlikteyiz.

Kariyerist’in bu sayısında yer alan bölümlere bakacak olursak, ge-

çen sayılarda olduğu gibi “UZMANINA SORDUK” bölümünde me-

zunlarımız başta olmak üzere alanında uzman kişilerle yapılmış 

röportajlara yer verdik. “SOSYAL SORUMLULUK VE BEN” bölümün-

de ise ilk sayımızda sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren 

kurumların kısa tanıtımlarını yapmış, ikinci sayımızdan itibaren 

bu kurumlarla röportajlar yapmaya başlamıştık. Bu sayımızda 

da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü ve Türkiye Eğitim Gö-

nüllüleri Vakfı Genel Müdürü ile yapılan röportajları bulacaksınız. 

“SÖZ UÇAR YAZI KALIR” bölümünde kariyerinizi şekillendirme-

de yardımcı olacağını düşündüğümüz konularda uzmanlaşmış 

kişilerin yazılarını sizlerle paylaştık. Ayrıca dergimizin “BİZ BİZE 

YAZDIK” bölümünde Merkezimizin staj projesinde yer alan öğ-

rencilerimizin staj tecrübelerini sizlere aktardık. “KULÜP TANI-

TIMLARI” bölümünde ilk sayımızda listesini verdiğimiz öğrenci 

kulüplerini yakından tanımaya devam ettik. “KİTAP KÖŞESİ”nde 

bu sayımızda da kariyerinize yön vermede yardımcı olacak kitap 

tanıtımlarına yer verdik. “SİZİN İÇİN ARAŞTIRDIK” bölümünde yer 

verdiğimiz Tıp Kariyer Günleri-III Anketi ile İstanbul ve Cerrahpa-

şa Tıp Fakültesi öğrencilerinin kariyer beklentilerini belirlemeye 

ve bu fakültelerde okuyan öğrencilerin kariyer planları ile üni-

versiteden beklentileri bakımından farklılaşma olup olmadığını 

tespit etmeye çalıştık ve bu anketin sonuçlarını sizlerle paylaştık. 

“BU YIL NELER YAPTIK” bölümünde ise Merkezimizin 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri özet halinde 

sizlere sunduk.

Dergimizin bu sayısında neler olduğunu kısaca özetledikten son-

ra açılış yazımı sizlere bir tavsiye ile sonlandırmak istiyorum. Siz-

lere tavsiyem;

• Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimini alma-

dan,

• Kendini Değerlendirme Envanteri’ni doldurup, eğilimlerini-

zi, becerilerinizi ve ilgi alanlarınızı görmeden,

• Pratik İngilizce konuşma gruplarına katılmadan,

• İstanbul Üniversitesi Pikniği’ne katılıp, başka bölümlerdeki 

öğrencilerle halay çekmeden,

• Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri etkinliğinde farklı ülke-

lerdeki üniversite ve dil okullarının size sunduğu imkanları 

görmeden ve ücretsiz dil okulu çekilişine katılmadan,

• Kariyer Günleri’nde iş dünyası temsilcilerinin sunumlarını 

dinlemeden,

• Kariyer Merkezi’nde bireysel olarak gerçekleştirilen Kariyer 

Danışmanlığı hizmetini almadan üniversitemizden MEZUN 

OLMAYIN!

Bu yıl gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizde sizleri de aramızda 

görmek ve Kariyerist Dergisi’nin dördüncü sayısında görüşmek 

üzere…



- 5 -İÇ
İN

D
E
K

İL
E
R

REKTÖR’DEN

2 İnsan Kaynağının Zenginliği Bir Kurumun En Önemli Gücüdür Prof.Dr. Yunus SÖYLET

MERKEZ MÜDÜRÜ’NDEN

4 İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü’nden Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN

5 İçindekiler

UZMANINA SORDUK-RÖPORTAJ KÖŞESİ

6 Sanat ve İnsan Oktay KAYNARCA

9 Medya Dünyasından Bir Profil Deniz BAYRAMOĞLU

SOSYAL SORUMLULUK VE BEN

11 Adım Adım Gönüllülük  Berna ÇAĞATAY

13 Kadın Dayanışması Açelya AÇAN 

SÖZ UÇAR YAZI KALIR

15 Kariyer ve Mutluluk Prof. Dr. Ayşe Oya ÖZÇELİK

16 Yaşam Boyu Kariyer Yolculuğu ve Pusulamız Psikolog Kadir ÖZDEN

BİZ BİZE YAZDIK-ÖĞRENCİ KÖŞESİ

17 Staj Projemizde Yer alan Öğrencilerimizin Yorumları Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KULÜP TANITIMLARI

19 İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü İktisat Kulübü

KİTAP KÖŞESİ

21 Sizin İçin Seçtiklerimiz Murat AYYILDIZ

SİZİN İÇİN ARAŞTIRDIK

22 Tıp Kariyer Günleri-III Anketi Analiz Sonuçları Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN

Araş.Gör. İrfan ŞİMŞEK

BU YIL NELER YAPTIK?

36 İÜ Kariyer Merkezi 2012-2013 Etkinlik Takvimi Nuray EMRAH, Ferhat ARSLAN

40 ETKİNLİK ALBÜMÜ

İÇİNDEKİLER



- 6 -

UZMANINA SORDUK
RÖPORTAJ KÖŞESİ

Oktay KAYNARCA

Röportaj: Ferhat ARSLAN

F.A. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

O.K. İşte en zor soru da budur. İstanbul’un Üsküdar semtinde 
büyüdüm. 14-15 yaşıma kadar oralardaydım. Bir ara Elazığ’a gi-
dip geldim. 18 yaşından sonra da oralardan ayrıldım. Daha son-
ra konservatuara girmeyi seçtim. Çok kötü bir öğrenciydim ama 
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girince oradaki 
öğrenciliğimi başarılı bir öğrenci olarak geçirdim. Yüksek lisansa 
kadar geldim hatta okulda kalmayı düşündüm. Fakat daha sonra 
oyunculuk ağır bastı. Zaten okul başladığında yarı profesyonel 
olarak oyunculuk da başlamıştı. Okulun bitiminde profesyonel 
hayatta bayağı bir yol kat etmiş oldum. Sonra da oyunculuk baş-
ladı. Oyunculukla birlikte başka alanlar da başladı. Sunuculuk, 
seslendirme hatta bir ara yapımcılık gibi. Ondan sonra hiç dur-
madım zaten. O günden bugüne oyunculuk yapıyorum.

F.A. Oyunculuk açısından okullu tabir edilen birisiniz. Oyunculukta 
okullu-alaylı ayrımı için ne düşünüyorsunuz? Bu işin eğitimini alma-
yan biri de sizce oyunculuk yapabilir mi?

O.K. Olabilir tabii. Çünkü böyle birçok arkadaşımız var. Okula git-
meden oyunculuk konusunda hakikaten okullular kadar hatta 
onlardan daha iyi bir şekilde kendilerini yetiştirmiş arkadaşımız, 
oyuncu ağabeyimiz, büyüğümüz var. Bizden küçükler var. Ama 
ben her halükarda eğitimin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. 
En azından birçok yolu bilinçli bir süreyle kat etmenin doğru ol-
duğuna inanıyorum. Okul, oyuncu olmanın ne kadar disiplinli ve 
önemli bir şey olduğunu anlatan bir süreç bence. İşin ciddiyeti-
ni anlatan bir süreç daha doğrusu ama şundan yana da değilim. 
Her okuldan mezun olan iyi oyuncu olacak diye bir şey yok. Okul 
sadece kapıları açmak üzere bir anahtar verir. Siz o anahtarları 
doğru kapılarda kullanabiliyorsanız veya anahtarları çevirme-
yi biliyorsanız ancak o kapılardan geçebilirsiniz. Yoksa elinizde 
anahtarla hiçbir kapıyı açmadan ortalıkta gezersiniz. Asıl iş okul-
dan sonraki yaşam sürecinde başlar. Yaptığın işlerle başlar. Bence 
yaptığın işlerle kendini yoğurmakla, kendini hazırlamakla, ileriye 
dair planlar yapmakla ilgilidir.

F.A. Oynadığınız herhangi bir karakterden çok etkilendiğiniz oldu 
mu? Bu etkilenmenin kariyerinizi etkilediğini düşünüyor musunuz?

O.K. Aslında etkilenmedim. Benim üslubum şudur. Bir işe hazırla-
nırken çok keyif alırım. Benim için en sevindirici taraf bir işe hazır-
lanma ve yaratım sürecidir. O yaratım sürecinde hazırlandığım iş 
hayata geçtikten bir süre sonra sıkılmaya başlarım işin doğrusu. 
Etkilenmeyi şöyle bırakın tam tersi sıkılmaya başlarım ama yaptı-
ğım işin net gerçeği de şudur ki; ben o elbiseyi giyerim, o elbiseyi 
giydiğim zaman “motor” dendiğinde veya sahneye çıktığımda o 
adam olmaya çalışırım elimden geldiğince ama bittiğinde o elbi-
seyi çıkarırım, Oktay olarak hayatıma devam ederim. Zaten doğ-
rusu da budur. Öbür türlü akıl sağlığının yerinde kalması hiçbir 
oyuncu için mümkün değil.

F.A. Oyunculuk yaşamınızı değerlendirdiğinizde kırılma noktaları-
nız var mıydı?

O.K. Birkaç tane kırılma noktası var. Tabii ki Kurtlar Vadisi bunlar-
dan bir tanesi. Ama okuldan mezun olur olmaz kendi hocaları-
mın kurduğu çok önemli bir tiyatroda, bir müzikalde başrol oyna-
mak bana göre daha önemli bir kırılma noktası. Yani ben hayatım 
boyunca, okuldan mezun olduğumdan bu yana başrol oynadım. 
Hiç ikinci derece roller oynamadım. Kaldı ki oynayabilirim, bunu 
küçümsemiyorum sakın böyle algılanmasın. Çok da güzel bir rol 
olursa kesinlikle ve kesinlikle oynarım. Hiç fark etmez benim için 
hatta bazı filmlerde oynadım da. Arkadaşlarımın filmlerinde on-
lara yardım etmek adına böyle rollerde oynadım. Ama hep başrol 
oyuncusu olmanın sorumluluğuyla yaşadım. Başrol oyuncusu 
olmanın da çok önemli birtakım kriterleri vardır. Herkese başrol 
teslim edilmez. Herkes başrole çıkarılmaz. Çünkü başrol demek 
oyuncularla birlikte o ekibin başısın anlamına da gelir aynı za-

Tiyatro ve Sinema Sanatçısı

Okul sadece kapıları açmak üzere bir anahtar 
verir. Siz o anahtarları doğru kapılarda 
kullanabiliyorsanız veya anahtarları çevirmeyi 
biliyorsanız ancak o kapılardan geçebilirsiniz. 

SANAT ve İNSAN
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manda. Hele televizyon projelerinde ve ona benzer uzun işlerde 
özellikle başrol oyuncularının çok önemli bir lokomotif özelliği 
vardır. Eğer başrol oyuncusu inanmıyorsa, olumsuzsa, negatifse, 
sette olumsuz bir şey yaratıyorsa o setin devam etme olasılığı çok 
azdır. Önce başrol oyuncusunun motive olup diğer arkadaşlarını 
da motive etmesi, setteki huzursuzlukları ortadan kaldırması, di-
siplinli olması gibi çok önemli özelliklerinin olması gerekir. Ama 
ben hayatım boyunca bunu düstur edindim ve öyle yaşadım. 
Yaptığım işlerde mümkün olduğu kadar setime ve arkadaşlarıma 
sahip çıkmaya çalıştım. Hiçbir şekilde haksızlık olmamasına çalış-
tım. Onun ötesinde bence başka bir davranış biçimi gösteriyor 
olmak o işin ruhuna aykırıdır.

F.A. Türkiye’de tiyatronun geleceğini hem seyirci hem de oyuncular 
açısında nasıl değerlendiriyorsunuz?

O.K. Enteresan bir noktaya geldi aslında tiyatro seyircisi ve ti-
yatro. Şimdi birçok tiyatro açılıyor, birçok tiyatro kapanıyor ama 
işin doğrusu artık televizyondan ve hatta neredeyse sinemadan 
sıkılan birçok seyircinin yeni gözdesi tiyatro çünkü “live” işler ar-
tık çok dikkat çekmeye başladı ve değerli hale geldi. Yani “hand-
made” anlamına gelebilir bu. Gidip o “handmade”yi seyrediyor 
olmak çok önemli bir durum. Önemli bir performanssa özellikle 
bu insanların gidip “ben onu gördüm” demesi değer taşıyor ve bu 
değere ulaşmaları bana göre de değerli bir şey. Hep şunu söyle-
rim. Bizler aslında tiyatro kökenli sanatçılarız ama vaktimiz, hayat 
şartlarımız ve bir süre sonra içine girdiğimiz organizasyon şekli o 
hale geliyor ki her sene yapmak istiyor olmamıza rağmen tiyatro 
yapmamızı engelliyor. Şimdi bununla birlikte tiyatroyu ben hep 
bileme taşı olarak görürüm. Oyuncuların zaman zaman dönüp ti-
yatro yapıp kendilerini bileyleyip tekrar yapacakları işe geri dön-
meleri gerektiğine inanırım. O yüzden de mutlaka ve mutlaka bir 
şekilde hayatımızın belli dönemlerinde tiyatroya zaman ayırma-
mız gerekiyor. Tiyatrodan aldığımız lezzeti tekrar damağımıza 
yerleştirmemiz gerekiyor bence.

F.A. Böyle bir projeniz var mı?

O.K. Hep var. Her sene bir şey yapacağım diyorum ama her sene 
engel çıkıyor mutlaka. Her sene bir şeyle uğraşıyoruz. Bu sefer de 
vakit bulamıyoruz. Sonra diyorum ki vakit ayırıp yapsam bile bu 
sefer birlikte oyun yapmaya çalıştığım arkadaşlarıma haksızlık 
edeceğim. Çünkü onların da zamanını çalacağım. Bana uymak 
zorunda kalacaklar profesyonel çalışma yaşantım gereği. O yüz-
den diyorum ki “şimdi de dur, şimdi de dur” ama bir şekilde ha-
yata geçireceğiz.

F.A. Sizce tiyatro bir topluma neler kazandırır?

O.K. Tiyatronun bir topluma kazandırdıkları, o toplumun tiyatro-
ya nasıl baktığıyla ilgili bir şeydir. Öyle oyunlar vardır ki suya tirit-

tir. Yani gitsen seyretsen “ben bunu niye seyrettim” dersin. En faz-
la eğlenmiş ve oyuncu performansını seyretmişsindir. Ama öyle 
oyunlar da vardır ki hayatınızı sorgular, hayatı sorgulatır, başka 
açıdan, başka pencereden baktırır. O güne dair düşündüklerinizi 
altüst edebilir o seyrettiğiniz oyun. Tiyatro metinleri ve oyunları 
insanların hayatında bazen böyle bir değişim sağlayabilir. Özel-
likle de canlı performansların birebir seyirciyle buluşması bunu 
iki katına çıkarır. Bir de çok profesyonel seyirci vardır. Çok pro-
fesyonel seyirci mesela dört saatlik bir oyunu seyredebilir ama 
hayatında ikinci veya üçüncü defa hatta ilk defa oyun seyreden 
birini getirip üç-dört saatlik bir oyun seyrettirmeye kalkarsanız o 
bir süre sonra sıkıcı hale gelir ve ilk oyunda sıkılır. Oysa tiyatronun 
belli kuralları vardır. Tabii eskiden bu kadar teknoloji ilerlememiş-
ken, televizyon ve sinema hayatımıza bu kadar çok girmemişken 
en önemli sahne etkinliklerinden bir tanesi tiyatroydu. O kadar 
çok önem verilmiş ki tiyatroya artık en “top” noktalara kadar ge-
linmiş. Şimdi tiyatronun teknolojiyle buluşması gibi bir durum da 
söz konusu. Artık tiyatroda eskisi gibi sadece iki insanla çıkıp, iki 
dekorla hatta hiç dekorsuz yapılan organizasyonlar dışında ba-
yağı teknolojiyle iç içe giren film gibi tiyatro organizasyonları da 
olduğunu görüyoruz. Yani oyunda helikopter iniyorsa adam haki-
katen arkada helikopteri indiriyor. Birebir indirmesine gerek yok 
artık teknolojik olarak indirebiliyor. Bunların hepsinden faydala-
nılarak çok büyük organizasyonlar yapılıyor. Bu da çok önemli 
performanslar ortaya çıkarmaya başlıyor işin doğrusu. Yani tiyat-
roya tek boyutlu olarak bakmamak lazım artık. Evet doğrudur; 
aynı türkü gibi, ilk söylenme biçimini hiç bozulmadan bir ozanın 
ağzından tek bir sazla olduğu gibi dinlemeyi seven de vardır ama 
onun büyük orkestralarca düzenlenmiş halini çok sesli bir şekilde 
dinlemek isteyenler de vardır. İkisine de saygı göstermek gerekir. 
İkisi de güzel olabilir.

F.A. Kariyeriniz açısından bundan sonraki planlarınız nelerdir?

O.K. Kariyerim açısından bundan sonraki planlarım o kadar çok 

?
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ki! Yani durmuyor, her sene plan değişiyor işin doğrusu. Eğer 
becerebilirsem özellikle sinema filmi yapmak istiyorum bu yaza 
doğru. Şu anda onun heyecanındayız. Benim bir öykümün Can 
Barslan ve Atilla Atalay tarafından kaleme alınmış halini film yap-
maya çalışıyorum. Şimdi onunla ilgili birtakım organizasyonlarla 
uğraşıyoruz. Cast aşaması, prodüksiyon aşaması, mekan aşama-
sı, ekip aşaması… Aşama aşama onları yerine oturttuktan sonra 
filmi çekeceğiz büyük ihtimalle. Ne yalan söyleyeyim televizyon 
bizi yordu ama televizyondan vazgeçmemiz mümkün değil. 
Çünkü televizyon bizim başka bir mecramız. Orada da olmamız 
gerektiğine inanıyorum ama sinemanın hayatımızdaki yeri çok 
farklı. Televizyona haksızlık yapmak gibi olmasın ama işin doğru-
su sinema biraz daha farklıdır. Bunu da zaten herkes teslim eder. 
Mümkün olduğu kadar her sene bir tane film yapmaya çalışaca-
ğım becerebilirsem. Bundan sonraki en önemli planlamam bu.

F.A. Oktay Kaynarca oyunculuğu seçmeseydi ne olurdu?

O.K. Hmm…(Gülüyor) Bilmiyorum ki. Aslında 19-20 yaşına ka-
dar hep böyle macera türü şeyler vardı aklımda ama oyunculuk 
merakı, oyunculuk hevesi içimize girdiğinden itibaren bunların 
hepsi değişti. Şimdi geriye dönüp baktığımda, herhalde işadamı 
ya da bir yerde yönetici olur veya kendi sistemimi kurup ticaretle 
uğraşırdım. Ya da ne vaktim yetecekti ne de şartlarımız müsaitti 
ama pilot olmak isterdim mesela, sürekli uçmayı isterdim. Bir ara 
fırsat bulup araba yarışlarına da katılmak istiyordum ama baktım 
ki hayatımızın şekli, akış biçimi benim araba yarışçısı olmama 
müsait değil, o yüzden bırakmak zorunda kaldım.

F.A. İleride tiyatro mesleğini seçmek isteyen üniversite öğrencilerine 
neler tavsiye edersiniz?

O.K. Lise yıllarında Arsen Gürzap’ın bir röportajını okumuştum. 
Arkasından da tesadüfen Hülya Koçyiğit’in bir röportajını oku-
muştum. İkisi de aynı şeyleri söylüyorlardı: “Oyuncu olmak isti-
yorsanız mutlaka eğitimini almalısınız. Çünkü bu sizi farklı kılar, 
donanımlı yapar, daha hazır başlarsınız her şeye ve kendinize 
güveniniz önemli bir hale gelir” diye bir şeyler okuduğumu ha-
tırlıyorum. İşin doğrusu o bana çok önemli bir yol açmıştı. Ben 
de okullu olmaya karar verdim o dönemden itibaren gittim kon-
servatuara girdim. Sonra konservatuarda da devam ettim zaten. 
Ama benim oyuncu olmak isteyen arkadaşlara en önemli tavsiye-
lerimden bir tanesi şudur ki; önce memleketini tanıyacaksın. Yani 
önce ulusal sonra evrensel. Ulusal olamazsan, kendi milletini, 
kendi insanını, kendi yaşadığın çevreyi, kendi dünyanı bilmiyor-
san evrenselliğe ulaşamazsın ve bir oyuncu mümkün olduğu ka-
dar evrenselliğe ulaşmaya çalışıyor olmalı hayatı boyunca. Bunun 
da ilk basamakları nedir? Yaşadığın hayatla haşır neşir olmak zo-
rundasın. İnsanları tanımak zorundasın. Sürekli gözlemlemek zo-
rundasın. İnsanları biriktirmek zorundasın. Bu da çalışmakla değil 
biraz yetenekle doğru orantılı-
dır. Çünkü elinde olmadan bazı 
insanları gözlemleyip sürekli 
cebine koyarsın gözlemlediğin 
her şeyi ve bir gün geldiğinde 
hiç farkında olmadan o cebinde 
biriktirdiklerinin içerisinden çı-
kartırsın senden isteneni zaten. 
O yüzden de mümkün olduğu 
kadar, elinden geldiğince etra-
fınla haşır neşir olmalısın. Bana 
göre çarşaf katlamayı bilmek, 
bir insanın çay karıştırma şeklini 

takip ediyor olmak önemli bir şey. Yani bunların hepsi detaydır 
hayatta. Ne kadar çok detay biriktirdiyseniz o kadar çok detaylı 
insan olmaya başlarsınız oyuncu olarak. Çünkü sizin hayatınızda 
biriktirdikleriniz sizin sermayenizdir. Mesela bana göre bir oyun-
cunun entelektüel olma zorunluluğu var. Yoksa sıradan oyuncu-
lar olursunuz. İnsanların sizinle ilgili bir şeye dair dokundukları 
önce sizden geçmeli, o süzgeçten geçmeli. Yani entelektüel olma 
zorunluluğun var hayata dair, dünyaya dair, kendi yaşadığın 
çevreye dair… Birçok şeyi biliyor olmalısın. Bunun için de zaten 
yollar belli. Okumalı özellikle okumalı, seyretmeli, takip etmeli, 
tartışmalı, paylaşmalı. Bunların hepsini fazla fazla yapmalı. Zaten 
oyuncu sosyal olmak zorunda, sosyal insan olmak zorunda. Evine 
kapanıp tek başına, hiç kimseyle görüşmeden mümkün oldu-
ğunca izole bir hayat sürdürmeye çalışan başarılı oyuncu sayısı 
çok azdır.

F.A. “Oktay Kaynarca, Oyunculuk ve Kariyer” üçgeni size ne anla-
tıyor?

O.K. Aslında olması gereken bir üçgeni anlatıyor. Yani hepimiz 
için geçerli bir şey bu. Sadece oyuncu Oktay Kaynarca için değil, 
Bakkal Mehmet Efendi için de geçerli bir şey bu. Yani kariyer plan-
laması denilen şeyi aslında biz memleketimizde çok becerebilmiş 
bir ulus değiliz. Çünkü öyle bir elbise bugüne kadar hiç gösteril-
medi ki gidip beğenelim de alalım o elbiseyi. Eğer biz kendi fır-
satlarımızı yaratmaya çalışan bir ulus olabilseydik o zaman başka 
türlü şeyler olacaktı. Bunu da çok yadırgamıyorum çünkü geçmi-
şe dönüp baktığımızda hala çok genç bir cumhuriyetiz. Henüz 
yüz sene bile olmadı.

F.A. Son olarak; Oktay Kaynarca bize kendini üç kelimeyle anlat-
sa…

O.K. (Gülüyor) Üç kelimeyle nasıl anlatayım. Üç kelime yetmez. 
Aslında ben bir takım şeyler sayabilirim ama kaç tane olur bilmi-
yorum. Çok tez canlıyımdır, cesaretliyimdir, gözü karayımdır, aşırı 
merhametliyimdir ki başıma çok dert almışımdır bu meseleden 
dolayı. Adaletli olmaya çalışırım elimden geldiğince. Bir de mem-
leketini çok seven bir adamım.

F.A. Oktay Bey bize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür 
ederiz.

O.K. Rica ederim.
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M.A. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

D.B. En zor soru bu aslında… İnsan kendinden nasıl bahsedebilir 
ki? Aklıma Küçük Prens’te, büyüklerin bir şeyleri tanımlamaları-
na ilişkin bölüm geldi. Hangi rengi sevdiğimi mi söylemeliyim 
yoksa  boyumun ya da yaşımın kaç olduğu mu..?Ama ille de bir 
tanım istiyorsanız, şunu söyleyebilirim, 1975 yılının Aralık ayında 
bir doğu ilinin küçük bir ilçesinde, annemin memleketi  Malatya, 
Pötürge’de doğdum. Babamın memleketinde, bu kez bir kuzey-
doğu ilinin küçük bir sahil kasabasında, Rize’nin Pazar ilçesinde 
büyüdüm. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü’ne girdim. O tarihten bu yana da İstanbul’da yaşıyorum. 
Gazeteciliğe 1994 yılında Demokrasi gazetesinde başladım. Son-
ra sırasıyla, Ülkede Gündem, Özgür Gündem, Liberal Bakış, Yeni 
Yüzyıl, Sabah, Yeni Binyıl ve tekrar Sabah gazetelerinde çalıştım. 
İlk işim dış haberler muhabirliğiydi. Ardından ekonomi muha-
birliği süreci başladı. 2000 yılında Hürriyet gazetesi genel yayın 
yönetmeni Enis Berberoğlu’nun çağrısıyla yayın hayatına yeni 
başlamış olan CNN Türk televizyonunda çalışmaya başladım. Bu-
rada önce İMKB muhabirliği, ardından mali piyasalar muhabirliği 
yaptım. Daha sonra ekonomi haber bültenlerini ve aralarında İş 
Yemeği, Parametre gibi döneminin ekonomi dünyasında etkili 
programlarını hazırlayıp sundum. Bu arada işyerindeki unvanım 
da önce spiker, ardından sunucu ve son olarak da editör-sunucu 
olarak değişti.  2004 yılında başka bir alana, haber merkezine geç-
tim ve 1 yıl sabah haber programını hazırlayıp sundum. Bu arada 
aralarında bilim insanları, sanatçılar, sporcular, devlet başkanları, 
başbakanlar, bakanlar, çokuluslu şirket yöneticilerinin de bulun-
duğu çok sayıda isimle röportajlar gerçekleştirdim. Hurriyet.com, 
Bianet, Turnusol, gibi internet sitelerinde ve Finansal Forum ga-
zetesinde köşe yazarlığı yaptım. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve 
meslek örgütleri tarafından çok sayıda “en iyi ekonomi programı” 
ve “en iyi erkek sunucu” ödüllerine layık görüldüm. Hâlihazırda ise 
program partnerim Semiha Şahin ile birlikte CNN Türk’ün sabah 
haber programı Güne Merhaba’yı sunuyorum. Programı editö-
rümüz Hüseyin Tahmaz’la hazırlıyoruz. Evliyim ve gerçekten çok 
mutluyum. Eşim Ece Üner de benim gibi televizyon gazetecisi. 
Henüz çocuğumuz yok… Henüz…Hayatımın keyif aldığım kı-
sımlarını ise bir yeryüzü cenneti olan memleketimin dağlarında 
yürümek, bağlama ve kopuz çalmak, türkü söylemek, okumak, 

bir daha okumak, tarih okumak, sosyoloji  okumak, bilim-kurgu 
ve çizgi roman okumak, sevdiğim kadına, eşime minik şiirler yaz-
mak gibi fani ve minik şeyler oluşturuyor.  Kaliteli bir sohbeti çok 
severim. Fikrin fikirle vuruşmasını daha çok severim. İnsan ken-
disini ancak başkasıyla sınayabiliyor çünkü. Ama yeni bir şeyler 
öğrendiğim bir sohbeti hiçbir şeye değişmem. Bir de arkadaşları-
mı evimde ağırlamak ve onlara yemek hazırlamaktan büyük keyif 
alırım. Dahası da var elbette ama sanırım bu kadar olan kısım size 
benimle ilgili bir fikir vermiştir.
 

M.A. Deniz BAYRAMOĞLU bir gününü nasıl geçiriyor?

D.B. Saat 03.15’te uyanıyorum. Saat 03.30’da evden çıkıyorum. 
Saat 04.00 itibariyle de CNN Türk haber merkezine vasıl oluyo-
rum. İlk işim haber havuzundaki haberleri baştan sona okumak… 
Ardından görüntüleri izlemeye geçiyorum. Gerçi gün boyunca 
haberleri takip ettiğimden bu okuma izleme işi daha çok ben 
uyurken gerçekleşen olaylar ya da ana gündem dışındaki ayrın-
tıları, mesela bölge haberlerini ya da dünya haberlerini, kapsıyor. 
Saat 05.30 itibariyle de ekran hazırlığı başlıyor. Görsel bir iletişim 
biçimi ile uğraştığımız için maalesef işin bu kısmına da dikkat et-
mek gerekli. Uykusuz, şiş gözlerle ya da tıraşsız ekrana çıkılmıyor. 
Ve tabi ki kıyafet de işin önemli bir kısmı. Belki farklı toplumların 
farklı tepkileri vardır ama bizde seyircimiz de evine konuk ettiği 
insanı, hele de bu bir sabah programı ise, derli-toplu görmeyi isti-
yor. Biz de evine konuk olduğumuz insanların misafirperverliğine 
layık olmaya çalışıyoruz, hem haberimizle hem kılık-kıyafetimiz-
le…Saat 06.00 itibariyle yayın başlıyor ve 09.00’a kadar sürüyor. 
Programın ardından ekip arkadaşlarımızla kahve-çay eşliğinde 
kısa bir değerlendirme yapıyoruz. Saat 10.00-11.30 arası ise be-
nim spor zamanım. Bir-bir buçuk saat spor yaptıktan sonra ise 
günlük işlerin halli, arkadaş ziyaretleri gibi konularla iştigal edi-
yorum. Öğleden sonra eve ulaştıktan sonraki ilk iş ise günlük ga-
zetelerin okunması işi oluyor. İster istemez köşe yazılarına özel 
bir önem atfediyorum ve her gün her gazeteyi okumaya gayret 
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gösteriyorum. Bunun dışında belli başlı yabancı gazeteleri, der-
gileri, yabancı TV kanallarını da takip ediyorum. Sonrası ise özel 
hayat….
 

M.A. Medya sektöründe çalışma koşulları nasıldır anlatır mısınız?

D.B. Medyada çalışma koşulları çok zor. Hem ülkenin geçirdiği 
büyük dönüşümü anlamak ve anlatmak açısından, hem iş gü-
venliği ve koşulları açısından… Çok yorulup, çok işsiz kalıp, az 
kazandığınız bir iş kolu bu. Ama işin daha zor olan kısmı toplumla 
aranızdaki ilişki biçimi. Türkiye’de de dünyada da durum yaklaşık 
aynı. Bir aşk-nefret ilişkisi var aramızda. Bu da yorucu bir hayat 
biçimi…
 

M.A.  Mesleğinizin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahseder misi-
niz?

D.B. Gazeteciliğin olumlu bir yönü var mı bilmiyorum açıkçası. O 
zaman neden bu işi yapıyorsun sorusunun yanıtı da kolay bulu-
nur bir yanıt değil maalesef. Ama en olumlu bulunabilecek sebep 
şu; tarihe tanıklık etmek! Hele de ülkemizde bu ifade tam anlamı-
na kavuşuyor. Mesela son zamanlarda sık sık şu soruyu sorarken 
buluyoruz kendimizi: 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra  hatta 40 yıl 
sonra, Allah ömür verirse tabi bu olayı nasıl anlatacağız? Olumsuz 
yanı ise bunun tehlikeli bir iş olması. Savaşta kurşun yiyebilirsiniz, 
başınıza bomba düşebilir, haberlerinizden hoşlanmayan ideolo-
jik çevrelerin ya da çıkar gruplarının şiddetine maruz kalabilirsi-
niz, baskıcı rejimlerde başınız her an ülkeyi yönetenlerle derde 
girebilir gibi…
 

M.A.  Mesleğinizin gerektirdiği yetenek ve beceriler nelerdir?

D.B. Gazeteciliğin gerektirdiği en önemli yetenek merak yetene-
ği, ihtiyaç duyduğu en mühim beceri ise soru sorma becerisidir. 
Bunun ötesi ise teknik meseledir. Arşiv tutma, programlı olma, dil 
bilme, tarih, yakın-tarih okumak, sanat dünyasını takip etmek, ile-
tişim kanal ve yöntemlerini, teknolojiyi ve ekipman gelişimini ta-
kip edip etkili ve yaratıcı bir biçimde kullanmak teknik meseleler-
den bahsediyorum. Fakat bunları küçümsediğim zannedilmesin 
sakın. Elbette tamamı gazeteciliğin olmazsa olmazı ama düzenli 
çalışma ve ısrarla elde edilebilecek şeyler bunlar. Merak ve soru 
sorma yeteneği başka şeyler herkeste olmayan melekeler bunlar. 
Evet merak etmek ve soru sormak da öğrenilebilir. Ama bunları 
okulda öğrenmek mümkün değil. Daha çok bir hayata bakış açısı 
ve duruş meselesi gibi geliyor bana merak etmek ve soru sormayı 
öğrenebilmek…

 

M.A. Mesleğinizde örnek aldığınız insanlar var mı?

D.B. Herkesi örnek alıyorum ve hiç kimseyi örnek almıyorum. 
Daha açık ifade etmem gerekirse gazetecilikte herkesi yakından 
izlemelisiniz. Çünkü sadece lafın gelişi değil gerçekten de herkes-
ten bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ama bir idolüm, rol modelim var 
mı diye sorarsanız yanıt çok net: Hayır yok.
 

M.A. Çevre Mühendisliğinden gazeteciliğe yönelişinizin sebebi ne-
dir?

D.B. Ülkemizde hemen her lise öğrencisinin kaderini yaşadım 
ben de. İstediğim değil, o dönem gözde olan alanı tercih ettim. 
Dolayısıyla çevre mühendisliği mutlu olabildiğim bir alan olma-
dı. Yani yaşadığım, çevre mühendisliğinden gazeteciliğe geçmek 
değil çevre mühendisliğinden uzaklaşmaydı. Onun çekim alanın-
dan kurtulduktan sonra seçeneklerimin olduğunu fark ettim. Ve 
gerisi bir şekilde geldi.

M.A. Üniversite yıllarında kariyer hedefiniz neydi? Bunu gerçekleşti-
rebildiniz mi? Bundan sonrası için kariyer hedefiniz nedir? 

D.B. Açıkçası pek bir hedefim yoktu. Daha çok içgüdülerle hare-
ket ettiğim bir dönemdi ve kısa süreli, yarı-zamanlı işlerde çalışı-
yordum. Ama gazetecilikte karar kıldığım andan itibaren hemen 
hemen hedeflerime ulaştım. Bundan sonraki ilk hedef ise “Güne 
Merhaba”yı Türkiye’nin en saygın ve en çok izlenen sabah prog-
ramı haline getirmek. Kendime ilişkin nihai bir hedefim yok. Sa-
dece daha uzun yıllar bu işi insani ve uluslararası standartlarda 
sürdürmek istiyorum. Çünkü mesleğimi seviyorum. Bir de Allah 
hep öğrenci kalmayı nasip etsin diye dua ediyorum.

M.A. Şu anda yaptığınız işin dışında ne iş yapmak isterdiniz? D.B. 
Tek bir şey yok açıkçası… Müzikle uğraşmak ve derleme yapmak 
isterdim desem de doğru, belgesel çekmek ya da aşçı olmak is-
terdim desem de. Bunlar hep sevdiğim alanlar ve işler. Ayrıca ha-
yatın bir noktasında yapabileceğim işler.
 

M.A. Bu satırları okuyan öğrencilerimize bu mesleği önerir misiniz? 
Önerirseniz ne yapmalarını tavsiye edersiniz?

D.B. Ülkenin donanımlı, iyi eğitim almış, dünyayı tanıyan, ufku 
açık ve geniş ve her şeyden önemlisi namuslu gazetecilere ihti-
yacı var. Ve bu ihtiyaç da hiç bitmeyecek. Zaten uzak geçmişten 
bu yana var olan bir ihtiyaç bu. Ben ara sıra espri olsun diye “her 
mesleğin bir piri var, bizim pirimiz de kuşlardan ve cinlerden ha-
ber alan Hz. Süleyman’dır” derim. Bazen gazeteciliği Posta Tatar-
larına benzettiğim de olur. Aynen oradaki gibi saygın ama çileli 
bir iştir. Bakmayın siz medyada görev yapan birkaç ismin şatafatlı 
yaşantısına. Onlar çok küçük bir azınlık. Geri kalanımız, yani işin 
emekçileri, çok çalışır ve çoğunlukla hak ettiğimiz karşılığı göre-
meyiz. O yüzden gazeteci olmak isteyen sevgili kardeşlerimizin 
bu işi aşkla sevmesi gerekir ki başarılı olabilsinler. Ama özellikle 
yeni teknolojilerin çok sayıda yeni ve farklı beceriler gerektiren iş 
alanları açtığını da söylemem gerek. Üç boyut, animasyon, yerel 
bilginin önemi gibi çok farklı alanın buluştuğu bir nokta artık ga-
zetecilik.  Kısaca, önerir miyim sorusunu yanıtsız bırakıp, yerine 
Ece’nin dedesi merhum Mustafa Üner’in bir sözüyle bu söyleşiyi 
tamamlayayım:

“Asıldığın ipe kanın değsin!”

Herkesi örnek alıyorum 
ve hiç kimseyi örnek almıyorum. 
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SOSYAL SORUMLULUK VE BEN
Röportaj: Murat AYYILDIZ

BERNA ÇAĞATAY
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 
Genel Müdürü

İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin edindiği misyonlardan bir 

tanesi de sosyal sorumluluk kurumlarına verdiği önemdir. Bu kapsamda 

dergimizin ilk sayısında sizlere sosyal sorumluluk ile ilgili dernek ve 

vakıfların bir listesini vermiştik. Bu bağlamda ikinci sayımızda başlattığımız 

kurum tanıtımlarına üçüncü sayımızda da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 

ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile devam ediyoruz.

M.A. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) kuruluş hikayesini 
bize kısaca anlatır mısınız?

B.Ç. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Sayın Suna Kıraç’ın 
liderliğinde, eğitimin yalnız devlete bırakılmayacak kadar önem-
li bir sorun olduğuna inanan bir grup sanayici, yönetici ve aka-
demisyenin girişimi ile “devlet tarafından verilen temel eğitime 
destek olmak” amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde 55 kişilik bir mü-
tevelli heyetiyle kuruluyor. 

Vakfın kurulduğu ilk yıllarda burs, okul onarımları, gençlik mer-
kezleri gibi çeşitli faaliyetlerin ardından ilköğretim çağındaki 
çocuklara “okul dışı eğitim desteği” vermeye odaklanan Vakıf, 18 
yıl içerisinde Türkiye’nin eğitim alanındaki en yaygın sivil toplum 
kuruluşu oldu.

M.A.  Projelerinizden biraz bahseder misiniz?

B.Ç. İleriye yönelik olarak, devlet tarafından verilen temel eği-
time destek olmak amacıyla, TEGV’i hem nitel hem nicel olarak 
daha da geliştireceğiz. Bir yandan verdiğimiz eğitim desteğinin 
kalitesini artırırken, bir yandan da daha çok çocuğa ulaşmak isti-
yoruz. Öte yandan hem bireysel hem de toplumsal gelişime yap-
tığı katkılar nedeni ile gönüllülüğün ülkemizde yaygınlaşması 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşbirliklerimizi geliştirerek, sa-
dece ülkemizde değil, ihtiyaç olan başka yerlerde de çocukların 
TEGV modelinden faydalanmasını istiyoruz.

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının ve faaliyetlerinin gelişmesi 
için de ortak çalışmaları, işbirliklerini desteklemeye devam ede-
ceğiz.

M.A. Vakfınızda çalışacak olanları nasıl seçiyorsunuz?

B.Ç. Personel ilanlarımızı Vakfımızın http://www.tegv.org adres-
li web sitesinde, ayrıca bize başlangıçtan bu yana bağış kapsa-
mında destek veren iş arama sitelerinde yayınlıyoruz. Pozisyon 
özelinde farklı kanalları  kullandığımız da oluyor. Örneğin Ateş-
böceği gezici öğrenim birimi sorumlularına genellikle AB İlan’da 
yayınladığımız ilanlar sayesinde ulaşıyoruz. Sosyal medya da sık 
sık başvurduğumuz bir kanal.  

Yapmış olduğumuz filtreleme sonucunda uygun olabilecek 
adaylara, aday bilgi formunu ve kişilik envanterimizi gönderiyo-
ruz. Formların gelmesinden sonra kısa listedeki adayları mülakat 
yapmak üzere genel merkezimize davet ediyoruz. 37 ilde faaliyet 
gösterdiğimiz için İstanbul dışındaki adaylarla son dönemde gö-
rüntülü telefon aracılığıyla görüşme organize ederek, maliyet ve 
zaman açısından büyük kazanım elde ettik.  İnsan kaynakları ve 
adayın bağlı olacağı yönetici tarafından yapılan mülakatlar son-
rasında uygun bulunan adaya teklifimizi sunuyoruz. 

Eş değer 2 aday olursa tercihimizi gönüllümüz olandan yana 
kullanıyoruz.  Bugün itibarıyla 191 çalışanımızın 80’i önceden 
gönüllümüzken daha sonra profesyonelimiz olan kişilerden oluş-
maktadır.  Hem genel merkez hem de saha pozisyonlarımızda 
sivil toplum deneyimi bizim için oldukça önemli. Sivil toplumda 
görev almış ya da bir sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yapmış 
adaylar da  işe alım sürecine bir adım önde başlıyor diyebiliriz. 
Bunun dışında işe alım sürecimizde dikkat ettiğimiz iki yetkinlik 
iletişim gücü ve ilişki yönetimidir. İşe giriş evraklarının elimizde 
ulaşmasından sonra işe giriş işlemlerini tamamlıyoruz. 

M.A.  Projelerinizde görev almak isteyenler ne tür bir yol izlemeliler?

B.Ç. Biz, herkesin ilgi, yetenek, kişisel ve mesleki birikimleri ile 
Vakfımıza gönüllü katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. Gönüllü 
kaynağımızın yaklaşık %70’ini üniversite öğrencileri oluşturuyor. 
Gönüllüğün bireye kazandırdıklarına ek olarak, özellikle üni-
versite öğrencilerinin, TEGV’de aldıkları eğitimler ve katıldıkları 
seminerler vasıtasıyla, mesleki gelişimlerine destek olduğumuz 
söylenebilir. Bu nedenle, üniversite öğrencilerine, öğrencilik ha-

ADIM ADIM 
GÖNÜLLÜLÜK
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yatlarından başlayarak mutlaka bir sosyal sorumluluk projesinde 
yer almalarını tavsiye ediyoruz. 

TEGV’de gönüllü olmak için 18 yaşını bitirmiş olmak ve lise me-
zunu olmak yeterli. Dolayısı ile bu koşullara sahip herkes TEGV’de 
gönüllü olmak için başvurabilir. Bunun için web sayfamızdan ya 
da Vakfımıza gelerek başvuru yapmak gerekiyor. Başvurudan 
sonra Vakıf tanıtımına katılmak, Vakfın varoluş nedenini, amaçla-
rını, değerlerini öğrenip kabul etmek gerekir. Vakıf tanıtımından 
sonra da “Adım Adım Gönüllülük” süreci başlar. Bu süreçte gönül-
lüler bir dizi eğitimden geçer. Gönüllüler, 3 günlük temel eğitim-
lerin yanı sıra, verecekleri eğitim programının içeriğine yönelik 
minimum 3 maksimum 6 günlük özel eğitimler de almaktadırlar. 

Merkezde veya sahada bize her türlü ofis işinde ve kendi dona-
nımları doğrultusunda destek veren bir de destek gönüllülerimiz 
var. Onlar bir günlük iletişim eğitimi alıyorlar.

M.A.  Akademisyenlerin size vermiş olduğu destek ne düzeyde? Ve 
bu anlamda akademik camiadan beklentiniz nelerdir? 

B.Ç. Akademisyenlerden Vakfımızın birçok projesinde ve kuru-
lunda profesyonel veya gönüllü olarak destek alıyoruz. Vakfımı-
zın uyguladığı eğitim programlarının geliştirilmesinde, gönüllü-
lere sağladığımız eğitimlerin geliştirilmesinde ve verilmesinde, 
ölçme-değerlendirme çalışmalarında ve araştırmalarda ve ça-
lışanlara verdiğimiz eğitimlerde akademisyenlerin uzmanlık ve 
deneyimine başvuruyoruz.

Ayrıca akademisyen olup TEGV’de gönüllülük yapan birçok gö-
nüllümüz de mevcuttur.

Öte yandan Eğitim Danışma Kurulu gibi bilimsel kurullarımızda 
da alanında çok önemli çalışmalara imza atmış akademisyen üye-
lerimiz mevcut ve bu desteği Vakfımıza gönüllü olarak sağlıyor-
lar. Akademik camiadan beklentimiz sivil toplum ve gönüllülük 
üzerine daha fazla odaklanmaları ve bu alandaki projelere gönül-
lü desteklerini esirgememeleridir.

M.A.  Şimdiye kadar kaç öğrenci programlarınızdan faydalandı? 
Sizce programların öğrenciler üzerindeki etkileri nelerdir?

B.Ç. Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar geçen 18 yılda ülke-
mizin dört bir köşesinde bulunan etkinlik noktalarımızda on bin-
lerce gönüllümüzün ve 500 binin üzerine bağışçımızın desteği ile 
1.776.447 çocuğumuza ulaştık.

Bugün ülkemizin 37 ilinde 88 noktada 10 Eğitim Parkımız, 53 
Öğrenim Birimimiz, 2 İl Temsilciliğimiz ve nereden bir çocuk sesi 
bizi çağırırsa, oraya ulaşmamızı sağlayan 23 Gezici Öğrenim Bi-
rimi Ateşböceğimiz ile eğitimde fırsat eşitliğini yakalayamayan 
ilköğretim çağındaki çocuklarımıza okul içi ve dışı saatlerde eği-
tim desteği veriyoruz. Bu noktalarda ve Milli Eğitim Bakanlığı ile 
imzaladığımız Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü kapsamında 
ilköğretim okullarında, ilköğretim çağındaki çocukların gelişim 
seviyelerine uygun olarak, akademik danışmanların desteği ile 
hazırlanmış olan eğitim programlarının tümü gönüllülerimiz ka-
nalıyla çocuklara ulaşıyor. Vakıf olarak çocuklarımızın; okuma ve 
okuduğunu anlama, analitik düşünme, problem çözme, sağlıklı 
iletişim kurma, kendini ifade etme, yaratıcılık gibi yaşam beceri-
leri kazanmalarına katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın çevreleri 
ile barış içinde, soran sorgulayan, bilinçli ve sorumlu birer yurttaş 
olarak yetişmeleri için eğitim desteği veriyoruz.

Vakıf olarak TEGV’de etkinliklere katılan çocukların gelişimini ta-
kip etmek öncelikli hedeflerimizden biri. Özellikle uyguladığımız 
her programın çocuklar üzerindeki etkisini ölçüyor ve kendimizi 
bu doğrultuda sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. 2010 yılında ger-
çekleştirdiğimiz bir “Etki Değerlendirme Çalışması” gösteriyor ki; 
TEGV’e gelen çocuklar daha mutlu, daha az kaygılı, daha hoşgö-
rülü ve akademik olarak da daha başarılı.

Etkinlik noktalarımıza devam eden çocuklarımızın yalnız daha 
bilgili, daha yetenekli değil, aynı zamanda örnek birer vatandaş 
olma yolunda davranış değişiklikleri geliştirdiğini fark ettik. TEGV 
gönüllülerinin ifade ettiği üzere, etkinliklerine girdikleri çocuklar-
da gözlemledikleri en somut değişimin; başlarda söz almaya ve 
konuşmaya bile çekinen çocukların etkinlikler sonunda, konulara 
aktif katılan, özgürce soru sorabilen, diğer çocuklarla ve gönüllü-
lerle daha rahat iletişim kurabilen bireylere dönüşmeleri olduğu 
söylenebilir.

M.A.  Üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlıyor musunuz?

B.Ç. Elbette. Hem genel merkez hem de etkinlik noktalarımızda 
üniversite öğrencilerine staj yapma fırsatı sunuyoruz.

M.A.  TEGV’e yardım etmek isteyenler ne yapmalı? 

B.Ç. TEGV’e şartlı ya da şartsız bağış yapılabilir. Bağış yapmanın 
da çeşitli yolları var. Tüm bu yolları http://www.tegv.org adresin-
deki web sitemizde bulabilirsiniz.



- 13 -

SOSYAL SORUMLULUK VE BEN
Röportaj: Murat AYYILDIZ

M.A. Bize kendinizden bahseder misiniz?

A.U. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Aynı bö-
lümde Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda yüksek 
lisans yaptım. Yüksek lisans tezim sığınaklar ile ilgiliydi. Şu anda 
da Mor Çatı gönüllüsüyüm ve dayanışma merkezinde şiddet baş-
vuruları alıyorum.  

M.A. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ne zaman ve ne amaçla kuruldu?

A.U. 1980’lerde bir hakim eşinden şiddet gören ve boşanmak 
isteyen bir kadının talebini “Kadının sırtından sopayı, karnından 
sıpayı eksik etmiyeceksin” atasözüne dayanarak reddetmiş. Bu 
karar erkek egemen sistemin adalet sisteminde de yaygın oldu-
ğunun göstergesi. Erkeklerin şiddet uygulamasının meşru olarak 
görüldüğünü gösteren bu karar sonrası kadınlar tarafından ey-
lemler örgütleniyor. 1987 yılında “Dayağa Karşı Kadın Dayanış-
ması” kampanyasını başlattılar. Bu kapsamda Yoğurtçu Parkı’nda 
yapılan büyük yürüyüş sonrası kadınların örgütlenmesi daha da 
güçleniyor. Kampanya süresince elde edilen deneyim, şiddetle 
mücadelede sığınakların gereklilik olduğu fikrini de beraberinde 
getiriyor ve aile içi şiddetle mücadeleyi yaygınlaştırmak amacı ile 
1990 yılında Mor Çatı kuruluyor.

M.A. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na kadınlar nasıl ulaşıyor? 

A.U. Mor Çatı kadına yönelik şiddetle mücadelede bilinirliği olan 
bir kurum. Kadınlar, televizyondan, gazeteden, arkadaşlarından, 
komşulardan, 118’den, internetten bulup ulaşabiliyor. Başvurular 
ilk adımda çoğunlukla telefonla yapılmakla birlikte, yüz yüze gö-
rüşmelerle ve mail yoluyla iletişim de gerçekleşebiliyor. 

M.A. Vakfınıza başvuru yapan kadınların temel sorunları nelerdir?

A.U. Mor Çatı aile içi erkek şiddeti ile mücadele etmek için ku-
rulmuş olan politik bir kadın örgütü. Kadınlar da şiddete maruz 
kaldıkları ve şiddetten kurtulmak için Mor Çatı’ya başvuruyorlar. 

M.A. Bu sorunlara sunduğunuz çözümler nelerdir?

A.U. Mor Çatı’da kadınlarla yapılan sosyal çalışmanın iki ayağı 
var. Bunlardan biri dayanışma merkezi diğeri ise sığınak. Sığınak 
bu sosyal çalışmanın önemli bir parçası olmakla beraber, kadın-
ların ilk başvuru yaptıkları yer dayanışma merkezi olmakta. Mor 
Çatı’nın sığınağının kapasitesi, buraya sığınmak için başvuran 
kadınların çok azının bu ihtiyacını karşılıyor. Bunun dışında kalan 
kadınların sığınak ihtiyacını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 
belediyelere bağlı sığınakların karşılaması gerektiğini düşünüyo-
ruz ve politikamızı da bu kurumların yasal kaynaklara uygun bir 
şekilde bu ihtiyacı karşılaması için zorlamak üzerinden sürdürü-
yoruz. Bunun yanı sıra eğer Mor Çatı’nın sığınağında yer varsa, 
dayanışma merkezine başvuran kadınla Mor Çatı’nın sosyal çalış-
macıları bir görüşme yapıyor ve bu görüşmede kadının istekleri 
ve ihtiyaçları ile çözüm olabilecek diğer seçenekler de göz önüne 
alındığında sığınak ihtiyacı söz konusuysa buna göre sığınağa 
kabulü yapılıyor. Sığınaktan ne zaman ayrılacağına kadınlar bir-
likte çalıştıkları sosyal çalışmacıyla karar veriyor. Sığınak çalışması 
kadının şiddet yaşantısından uzaklaşıp güçlenmesini hedefle-
yen bir çalışma. Kadın kendini yeterince güçlü hissettiğinde ya 
da ayrılmak istediğinde bu çalışmayı sonlandırabilir. Sığınaktan 
ayrıldıktan sonra ne için ayrılmış olursa olsun dayanışma merke-
zi ile iletişimini sürdürebileceği kadınlarla paylaşılır. Çoğunlukla 
kadınlar sığınak sonrasında dayanışma merkeziyle bağlantısını 
sürdürür. 

Açelya UÇAN
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü

KADIN DAYANIŞMASI
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M.A. Bu sığınaklarda barınma koşulları nelerdir?

A.U. Mor Çatı’nın sığınağına kabul için kadının böyle bir ihtiya-
cının mevcut olması yeterli. Engellilik, psikiyatrik rahatsızlık gibi 
durumlar sığınağa kabul edilmemesi için bir gerekçe olarak su-
nulamaz. Ancak Mor Çatı sığınağının donanımı kadının ihtiyaç-
larını karşılamaktan uzaksa alternatif olabilecek seçenekler üze-
rinde yoğunlaşılır.

Devlet sığınaklarında ise bu süreç daha farklı ilerlemekte. Şu 
anda İstanbul’da ve birçok ilde uygulama şöyle; kadınlar önce 
karakollara gidiyorlar. Oysa şiddet her zaman kriminal bir olay 
olmayabiliyor. Devletin bu anlamda etkin bir sosyal hizmet birimi 
olması gerekiyor. 

sığınağa gitmesi için bir kadının bunu talep etmesi, şiddet ya-
şantısı içinde olması yeterli. Şiddetin her zaman ispatı olmaya-
bilir çünkü her şiddet türü ölçülebilir değildir. Kadınlar sığınak 
talebiyle gittiklerinde, polis bu talebi karşılamak zorunda; sosyal 
hizmet uzmanıyla sonrasında karşılaşabiliyorlar.

M.A. Sığınakta kalan kadınların ihtiyaçları nelerdir? İlgili kurumlar-
dan destek alıyor musunuz?

A.U. Ekonomik olarak devletten bir destek alamıyoruz ama sığı-
nak ve dayanışma merkezini sürdürmek için bir kaynak olması 
gerekli. Bu kaynağı kendi imkanlarımızla ve bazı kuruluşlardan 
aldığımız fonlarla karşılıyoruz. Her şeyden önce Mor Çatı gönül-
lülerinin desteği bizim için çok güçlendirici; mesela sığınakta ka-
lan kadınlarla çocukları evden hiçbir şey alamadan çıkıyorlar ve 
bunları gönüllü dayanışmasıyla hallediyoruz. Bir de Şişli Beledi-
yesi’yle bir protokolümüz var, sığınak için belli bir miktar ekono-
mik destek veriyorlar.

M.A. Kadınlara hizmet veren bir vakıf olarak erkeklerden destek alı-
yor musunuz?

A.U. Mor Çatı kadınlara hizmet veren bir kurum değil, kadın 
dayanışması ile şiddetle mücadele eden feminist bir örgüt. Do-
layısıyla gücümüz kadın dayanışmasından geliyor. Erkek gönül-
lülerimiz bu nedenle yok ama tabi ki Mor Çatı’ya destek vermek 
isteyen veya bağış yapmak isteyen ya da dışarıdan bazı mesleki 
destekler veren erkekler var. 

M.A. Dergimiz okuyucuları olan üniversite gençliğine kadın hakları 
ve vakfınızla ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir?

A.U. Kadın olduğumuz için hepimiz bir şekilde şiddete maruz 
kalıyoruz. Eğitimli olmamız, zengin olmamız, yoksul olmamız, 
sevgilimizin psikiyatrik sorunları olması bunların hiç biri şiddete 
maruz kalmamızı açıklamıyor. Kadına yönelik şiddetin kaynağı 
patriyarkal sistemden kaynaklanan fiili eşitsizlik. Şiddet, seçilmiş 
bir davranış olarak erkekten kadına yöneliyor; şiddetin bir nes-
nesi ve öznesi var. Şiddet yaşadığınızda bulunduğunuz yere en 
yakın karakol veya jandarmaya başvurarak olayla ilgili tutanak 
tutturabilirsiniz. 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi-
ne Dair Kanun’dan faydalanarak şiddet uygulayanı uzaklaştırabi-
lirsiniz. Koruma kararı dışında şiddet uygulayana karşı ceza da-
vası da açabilirsiniz. Şiddetle nasıl mücadele edeceğinize ilişkin 
ayrıntılı bilgi almak isterseniz Mor Çatı veya diğer kadın örgüt-
lerine ulaşabilirsiniz. Yaşadığınızı tanımlamakta, nasıl bir desteğe 
ihtiyaç duyduğunuz belirlemekte güçlük çekiyorsanız, ulaştığınız 
kadın örgütünden alacağınız destekle bu belirlemeyi yapmanız 
daha uygun olacaktır. 

M.A. “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı”na yardım etmek isteyenler ne 
yapmalılar?

A.U. Mor Çatı gönüllüsü olmak ya da vakfımıza bağışta bulun-
mak isteyenler http://www.morcati.org.tr adresindeki web site-
mizde yer alan gönüllü formunu doldurarak gönüllü olabilirler 
ve banka hesap bilgilerine ulaşabilirler. Gönüllüler yaptığımız 
etkinlikleri takip edebilir, sağlıkla ilgili destekler, çeviri, bilgilerin 
güncellenmesi, internet gibi belirli konularda destek verebilirler. 
Mor Çatı’da belirli dönemlerde yapılan paylaşım atölyelerine de 
katılabilir, bu atölyelerde şiddet farkındalıklarını geliştirme fırsatı 
bulmanın yanı sıra şiddetle mücadele araçları ve kullanılan femi-
nist yönteme ilişkin bilgi alabilirler.

Her şeyden önce Mor Çatı 
gönüllülerinin desteği bizim için çok 
güçlendirici..
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Sevgili Öğrenciler,

Hepinizin bildiği gibi kariyer, iş ve meslekte 
ilerlemek anlamını taşır. Günümüzde yeni 
kariyer yaklaşımları ve buna bağlı olarak, 
sınırsız kariyer kavramı ile bu olgunun kapsamı 
genişlemiş ve kariyer kavramına farklı bir boyut 
kazandırılmıştır. Kariyer kavramı oldukça eskiye 
dayanmakla birlikte, işletmelerin büyümesi 
ve çok sayıda insanın bir arada çalışması 
sonucunda, örgütsel ve bireysel amaçlara 
uygun olarak kariyerin yönetilmesi, nispeten 
yeni sayılabilir. İşletmeler, insan kaynakları 
yönetiminin bir faaliyeti olarak kariyer yönetimi 
üzerinde önemle durmakta ve optimum bir kariyer yönetimi 
sistemine sahip olmak için çaba göstermektedirler. Kariyer 
yönetimi içerisinde,  kariyer planlama, kariyer geliştirme, kariyer 
yolu, kariyer hedefi, kariyer danışmanlığı, kariyer başarısı, kariyer 
mutluluğu gibi kavramlar ve bunlara ilişkin faaliyetler yer 
almaktadır.

Kariyer niçin yönetilir? Tabii ki, bu çaba bireyin bilgi, beceri ve 
yetkinlikleri ile orantılı olarak, doğru işte istihdam edilmesi, hem 
çalışanın mutlu olması, hem de örgütün fayda sağlaması için 
gereklidir. Buradan, çalışanın kariyerinde mutlu olmasının, kariyer 
yönetiminin amaçlarından biri olduğu rahatlıkla görülebilir. 
Şüphesiz çalışanın kariyerinde mutlu olması, yaşam mutluluğuna 
katkıda bulunur, ancak yeterli değildir. Bu noktadan hareketle 
ben, bu yazıda sizlerle, kariyer ve mutluluk ilişkisi hakkındaki 
görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 

Kariyer bizim için niye önemli? Çünkü iyi bir eğitim, iyi bir gelir, iyi 
bir iş, iyi bir sosyal çevre ve  aile  mutlu olabilmemiz için bize  gözle  
görünen faktörler olarak sunulmaktadır. Ancak bunların hepsinin 
mükemmel düzeyde olması bile, bazen insanın mutluluğu için 
yeterli olmaz.  Bireyin mutlu olabilmesi için ayrıca  bu faktörleri ,  
“yeterli”  olarak algılaması gerekir.

Kariyer ve mutluluk ilişkisini belirlemek üzere bir araştırma 
yapacak olsak; hipotezimiz, “iyi bir kariyere sahip olanve/veya 
kariyerinin üst basamaklarında yer alan kişiler, diğerlerine 
göre, daha mutludur ” olsa ve bunu ispatlamak üzere yola 
koyulsak, sizce sonuç ne olur? Ben bu hipotezin büyük olasılıkla 
reddedileceğini düşünürüm. Kaldı ki, bu konuyla ilgili olarak 
yapılan muhtelif araştırmalar, bize kariyerle mutluluk arasında 
doğrudan bir ilişki olmadığını göstermektedir. Kariyerin üst 
basamaklarında olan kişilerin, daha fazla stres altında oldukları, 
daha çok psikolojik sorunlara maruz kaldıkları, dolayısıyla diğer 

çalışanlara nispeten “mutsuz” oldukları  araştırma sonuçlarından 
görülmektedir.

Mutluluk nedir? Diye sorarsak, buna pek çok cevap verilebilir. 
Bence mutluluk, herşeyden önce “mutsuz olmamaktır”.  
Mutsuzluğun kökeni ise, bizim onu algılamamıza dayanır. Kişilik 
özelliklerimiz, kültürel birikimimiz, inançlarımız ve bunlara bağlı 
olarak oluşan ihtiyaçlarımız, değerlerimiz ve de beklentilerimiz;  
toplumsal ve bireysel algıları önemli ölçüde etkiler.

İnsanların değişken ve sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması, kişiyi 
yaşam için motive eden, dolayısıyla mutluluğa götüren bir unsur 
olarak görülebilir. Ancak insanların ihtiyaçlarının tatmin edilmesi 
ve beklentilerinin karşılanması, bir süre için onları mutlu etsede, 
daha sonra kanıksanarak aynı oranda mutlu etmez. Bir ileri 
aşamayı düşündüğümüzde ise, hep aynı ihtiyaçların giderilmesi, 
kişiyi mutlu etmediği gibi, mutsuz da edebilir. Çünkü yeni 
ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Bu durum, ihtiyaçlara bakış açısıyla 
ilgili olup,  yeni ihtiyaçların tatmin edilmesinin  kişiyi  mutlu 
edeceği algısıyla ilgilidir.

Sevgili gençler, bu bağlamda kariyer, gelir, sosyal çevre,  gibi 
olguların, asıl amacımız olan yaşam mutluluğu için araç olduğunu 
unutmamalıyız. Eğer bunları yaşamımızın öncelikli hedefi haline 
getirirsek,  buna ulaştığımızda gerçekte ulaşılması gereken 
sonuçtan, yani  mutlu bir yaşam amacından uzaklaşmamız an 
meselesidir. Tabii ki iyi bir kariyer, gelir, sosyal çevre yaşamımız 
için önemlidir. Ancak bu faktörlere gereği kadar önem atfetmek 
gerekir. Yaşamla ilgili  beklentilerimizde gerçekçi olmalı ve bu 
faktörleri bizi huzura, mutluluğa taşıyacak bir denge içinde  
harmanlamalıyız.  Bence kariyerdeki başarısı için, ailesini, sağlığını 
kaybeden insanın, başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Çünkü hayattaki gerçek başarı, kalıcı bir huzura dayanan mutlu 
bir yaşam sürmektir. İnsanın nihai amacı budur. 

Sağlıkla ve huzurla kalın.

SÖZ UÇAR YAZI KALIR
Yazı: Prof.Dr. A. Oya ÖZÇELİK
İÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi ABD Öğretim Üyesi
İÜ Kariyer Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

KARİYER ve MUTLULUK
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Yaptığınız ya da yapmak için eğitimini aldığınız mesleğin/işin si-
zin için anlamı nedir? Neden bu seçimi yaptınız? Gelin bu soruyu 
kendimize farklı bir şekilde soralım.

Yaşam boyu sürecek olan kariyer yolculuğunuzda sizi bugün bu-
lunduğunuz noktaya getiren kararlar nelerdir? O kararlar nasıl ve 
ne şekilde verildi? Bir an için gözlerinizi kapatın ve zamanda geri-
ye doğru kısa bir yolculuk yapın. Yaşamınızı şekillendiren önemli 
karar anlarına dönüp o değil de diğer kararı vermiş olsaydınız 
hayatınızın yörüngesi kaç derece ve ne yöne doğru değişirdi bir 
düşünün.

Bu küçük alıştırmayla yapmak istediğim şey hayatınızın “şimdi ve 
burada”sında dururken geçmişin kritik noktalarına farklı açılar-
dan bakmanızdır. Kariyer yaşamınızın bu erken manzaralarında 
gördükleriniz size nasıl hissettiriyor? Hadi soruyu şöyle soralım. 
Yine olsa aynı kararları yine alır mıydınız? Ya da neleri nasıl değiş-
tirmek isterdiniz? 

Şüphesiz buna benzer soruları kendimize zaman zaman sormak-
tayız. Bunu yapıyoruz çünkü yaşamımızın yönünü aydınlatmak 
isteriz. Önümüzü görmek, doğru yolda olduğumuzu bilmek ve 
bunu hissetmek isteriz. Peki, ama bundan nasıl emin olabiliriz? 

Bu sorunun cevabı hepimiz için farklı olsa da bazı temalar ortak-
tır. Ünlü Psikanalist Sigmund Freud, “Sevebilen ve çalışabilen in-
san psikolojik olarak sağlıklıdır” der. Peki, insanlar neden çalışır? 
Şu anda yapmakta olduğunuz ya da gelecekte yapacağınız işin 
sizin için anlamı nedir?

Yaptığımız işin bizim için anlamı “değerler”imize karşılık gelmek-
tedir. Değerler hayata ve yaşadığımız dünyaya bakış açımızı; 
olaylara, durumlara ve kişilere yaklaşım tarzımızı ya da basitçe 
kendimizle ne yapmak istediğimizi belirler. İhtiyaçlarımızı, bek-
lentilerimizi ve motivasyon kaynaklarımızı yansıtır. Elbette ki 
çoğumuz oturup uzun uzadıya “nedir benim kişisel değerlerim?” 

diye düşünmeyiz, bunlar yol boyunca 
kendiliğinden oluşur ve zaman içinde de-
ğişip dönüşür. 

Ailemiz, sosyo-kültürel çevremiz, etkile-
şim içinde olduğumuz insanlar, yaşadığı-
mız zaman dilimi, çocukken oynadığımız 
oyunlar, okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler, kişilik özellikle-
rimiz, düşünce ve inanç sistemlerimiz hep birlikte değerler siste-
mimizi etkiler. Hayatımızı şu anda olduğu şekliyle yaşama sebebi-
miz aslında değerlerimizdir. Farklı değerlere sahip olsaydık belki 
de ve hatta büyük olasılıkla bu hayatı yaşıyor olmayacaktık. Farklı 
kararlar alacak ve hayatımıza farklı yönler verecektik.

İçinde doğduğumuz aileyi, toplumu ya da zamanı biz seçemiyo-
ruz ama yaşam yolculuğumuzda geleceğimize önemli ölçüde biz 
şekil veriyor, onu yapılandırıyoruz. Bu noktada yaşamımızın er-
ken dönemlerinde oluşmaya başlayan ve zamanla belirginleşen 
değerler sistemimizi tanımak, onların farkında olmak ve hayatı-
mızın gelecekte nasıl olmasını istediğimize buna göre karar ver-
mek şüphesiz daha doyumlu, başarılı ve mutlu bir hayata sahip 
olmamızı kolaylaştıracaktır. Yaşam doyumu, büyük ölçüde değer-
lerimize uygun yaşam rollerine bağlıdır. 

Yaşamda üstlenilen değişik rolleri bir arada uyum içerisinde sür-
dürebilmek önemli ölçüde değerlerimizin farkında olmayı gerek-
tirir. Peki, sizin değerleriniz hangisi? 
• Potansiyelinizi geliştirmek ve yeteneklerinizi kullanmak mı, 
• Başarıyı hissetmek, değişik görevler içeren sorumluluklar 

almak mı,
• Hedeflere ulaşmada başkalarını yönlendirmek ve motive 

etmek mi,
• Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı ifade edebilmek, yeni şey-

ler bulmak mı,
• Etik ve dürüst çalışmak mı,
• Sosyal arkadaşlıklar geliştirmek mi,
• Bir vizyonun peşinden gitmek, fırsatları kovalamak mı,
• Kendi program ve yöntemlerini belirlemede tamamen öz-

gür olmak mı,
• Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek, çevresel sorun-

ları çözmek, başkalarına yardım etmek gibi insanlık için de-
ğer taşıyan konular üzerinde çalışmak mı,

• Risk almak ve engelleri aşmak, zor olanı başarmak mı?

“Bunlardan hangisi/hangileri sizin için anlamlı?” sorusuna verece-
ğiniz cevap yaşam boyu kariyer yolculuğunuzda sizin pusulanız 
olacaktır. 

Pusulanızı kaybetmemeniz dileğiyle…İÜ Kariyer Merkezi’nin faa-
liyetlerinde görüşmek üzere…

Yaşam Boyu Kariyer Yolculuğu ve Pusulamız

SÖZ UÇAR YAZI KALIR

Yazı: Kadir ÖZDEN
İÜ Kariyer Merkezi Psikoloğu
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Staj Projemizde Yer alan 
Öğrencilerimizin Yorumları

BİZ BİZE YAZDIK
ÖĞRENCİ KÖŞESİ

• Üniversite stajyerliğini, kimi öğrenci için sadece yapmış 

olmak, kimi öğrenci için kendine değer katmak ve farklı şirket 

kültürlerini tanıma fırsatını değerlendirmek, kimi öğrenci içinse 

kendi belirlediği amaçlarına bir adım daha yaklaşma fırsatına 

kavuşmak şeklinde tanımlayabilirim. Tabi bu tanımlamış 

olduğum stajyerlik, dinamik olarak stajın başlangıcı ve bitişi 

arasında yukarıda saydığım şekillerdeki gibi birbirlerine kolaylıkla 

dönüşebilmektedir.

Kendimden bahsedecek olursam, üniversite dönemim boyunca 

4 farklı sektörde 5 farklı şirket olmak üzere 3’ü zorunlu 2’si gönüllü 

toplam 5 staj yaptım. En son stajım Türk Hava Yolları A.O.’nda 

(THY) yapmış olduğum stajdı. Üniversitemize bağlı İSTANBUL 

KAGEM’in bizlere sunduğu kış staj programına başvurarak 

yaptığım bu stajımı 1 ay süre ile THY’nin Kurumsal Gelişim ve 

Bilgi Teknolojileri departmanında yaptım. Burada THY içerisinde 

hayata geçirilecek projelerde yer aldım ve başka departmanlarda 

da bu projeler dahilinde bulunma fırsatım oldu. Hem verimli bir 

tecrübe edinmiş oldum hem de anısı baki olacak kişilerle tanışma 

fırsatı yakaladım. Bu stajımı ben bir zirve olarak yorumluyorum; 

çünkü Türkiye’de staj yapılabilecek en iyi şirketlerden biri olan 

THY’nin yapısındaki yerel olup global düşünme sözünü birçok 

kez gözlemleme hatta yaşama fırsatına sahip oldum; bu da 

benim için aslında stajımın bir özetiydi. Başta yapmış olduğum 

stajyerlik tanımına atıfta bulunarak bu yazıyı okuyan staj yapacak 

arkadaşlarıma şunu söylemek isterim; üniversite hayatı boyunca 

öğrencinin kendisini tanıması ve öğrenmesi iş hayatı için zorluk 

değil kolaylık, başarısızlık değil başarı, mutsuzluk değil mutluluk 

kaynağı olacağı akıllardan hiç çıkarılmaması gerekir. Bunların da 

ancak yaşanmış tecrübelerle ve belirlenmiş hedeflerle mümkün 

olabileceğini bilmelerini isterim. Son olarak bana bu staj imkanını 

sunan, üniversitemiz öğrencileri için çeşitli organizasyonlara imza 

atan İSTANBUL KAGEM’in değerli çalışanlarına; stajım boyunca 

destek ve tecrübelerini paylaşan THY’nin değerli çalışanlarına 

şükran ve teşekkürlerimi sunarım. Hayatınızda başarılı ve mutlu 

olabilmeniz dileğiyle hoşçakalın.

Sefa YAŞAR
Mühendislik Fakültesi

• Daha önce büyüklü küçüklü yazılım şirketlerinde staj 

deneyimim olmuştu. Ama Kuveyt Türk gibi kurumsal bir yerde 

ilk defa İSTANBUL KAGEM’in gönüllü staj projesi sayesinde 

staj yapma imkanı elde ettim. İlk fark ettiğim şey, ortamdır. 

Herkes kendi işini yapıyor size de görevler veriliyor, stajyer gibi 

hissetmiyorsunuz gerçekten oranın kadrolu bir çalışanıymışsınız 

gibi. Sizinle ilgilenen çalışanlardan bir eğitmeniniz var; mentör 

deniyor. İlk duyduğumda şaşırmıştım :) Aslında bir tür eğitim 

ve istihdam yetiştirme programları var: Bankada Kampüs. Zaten 

staj dönemi okul hayatınız boyunca part time çalışma şeklinde 

devam ediyor, mezun olduğunuz zaman sizinle iş görüşmesi 

yapıyorlar ve performansınıza bağlı olarak işe kabul edebiliyorlar. 

Ayrıca Temel Bankacılık, Stresle Başa Çıkma gibi eğitimler de 

alıyoruz. Bu eğitimlerin, ileride kariyerime nasıl yön vereceğimi 

ve bu konuda en doğru tercihi yapmamda bana faydalı olacağını 

düşünüyorum, teşekkürler İSTANBUL KAGEM.

Ebru BULUT                                                                                                                                                       
Mühendislik Fakültesi

• Okulumuzda staj zorunluluğu olmaması nedeniyle okul 

hayatım boyunca büyük firmalarda staj imkanlarını hep 

kaçırmıştım. İSTANBUL KAGEM benim hayatıma, en umutsuz 

olduğum zamanda girdi ve THY gibi sektörünün en büyük 

firmasında staj yapma imkanı sundu. Bu stajın ileriye dönük 

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasının nedenlerinden biri de iş hayatıyla öğrencilerimiz arasında 
köprü kurmayı sağlamaktır. 

Kariyer Merkezi Gönüllü Staj Projesi uygulaması; zorunlu stajı olan öğrencilerimiz gibi zorunlu stajı olmayan öğrencilerimize de kendilerini 
tanıma, eğilimlerini belirleme amacıyla iş ortamını tanımalarına fırsat verdiğinden üniversitemiz açısından oldukça önemlidir. Merkez olarak da 
staj uygulamasının öğrencilerimizin kariyer planlamasında önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Bu sebeple Kariyer Merkezi olarak 2011 yılında 
başlattığımız ve bugüne kadar yeni kurumlar ekleyerek devam ettirdiğimiz staj projesiyle İstanbul Üniversitesi’nde bir ilki gerçekleştirdik. Proje 
kapsamında bugüne kadar 29 kurumla yaptığımız protokoller çerçevesinde 1122 öğrenciye staj imkanı sağladık. Bu sayımızda projemizde yer almış 
öğrenci arkadaşlarımızdan bazılarının staj tecrübeleriyle ilgili geri dönüşlerini sizlerle paylaşmak istedik. Staj yapmak isteyen öğrencilerimize Merke-
zimizin kış ve yaz tatil dönemlerinden önce yayınlanan staj ilanlarını takip etmelerini öneririz.

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN
İÜ Kariyer Merkezi Müdürü
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kariyer hedeflerime ve kişisel gelişimime neler katabileceğini 

çok iyi biliyordum. Planladığım ve hayal ettiğimin ötesinde bir 

staj deneyimi yaşadığımı çok içten bir şekilde söyleyebilirim. 

THY Eğitim Başkanlığında 3 farklı departmanda 1 ay tam zamanlı 

olarak staj imkanı buldum. THY Eğitim Başkanlığı çalışanlarının 

da sayesinde, üniversite hayatım boyunca aldığım teorik bilgileri 

bana maksimum fayda sağlayacak şekilde pratiğe dökme şansı 

yakalım. İşletme gibi Türkiye genelinde mezun sayısının fazla 

olduğu bir bölümde öğrencilerin, özellikle mezun olduklarında 

fark yaratabilecek şekilde kendini geliştirebilecekleri ve rekabetçi 

sektörde kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri fırsatların 

sunulması sağlayan bir kurumun varlığından dolayı bütün 

İSTANBUL KAGEM kuruluşuna teşekkürlerimi ve saygılarımı 

sunuyorum.

Erdem EROL
İşletme Fakültesi

• Şubat - Mart 2013 dönemi stajı için birçok şirkete birçok 

kanaldan başvurmama rağmen İSTANBUL KAGEM sayesinde 

Ernst & Young’da çalışma fırsatı buldum. Bu fırsat geleceğimi 

şekillendirmemi de sağladı. Çünkü son sınıf öğrencisiydim ve bir 

iş tecrübem yoktu. Bu durum da benle diğer adaylar arasında bir 

handikap yaratıyordu. Fakat staj tecrübesi edindikten sonra bu 

durum değişti. Artık olumlu dönüşler alınır oldu ve mezuniyetime 

yakın bir tarihte, başka teklifler almış olmama rağmen Ernst & 

Young ile sözleşme imzaladım. Ve tüm bu olumlu geçen süreç, 

öğrenci işlerine İSTANBUL KAGEM için doldurulması gereken 

formu vermemle başladı. Yeni gelişimlere destek veren ve genç 

donanımlara olanak tanıyan İSTANBUL KAGEM’e, taze bilgileri iş 

dünyasına yönlendirdiği için teşekkür ediyorum.

Fatih KARSLI
İşletme Fakültesi

• Öncelikle kendimi tanıtayım, ismim Merve KATILMIŞ. İstanbul 

Üniversitesi İngilizce İktisat bölümü 2013 mezunuyum. Bu yıl 

İSTANBUL KAGEM’in sağladığı gönüllü staj projesi kapsamında 

Ernst&Young’da 1 aylık staj yapma imkanı buldum. Yaptığım bu 

staj sayesinde bu mesleğin içeriği hakkında çok fazla bilgi sahibi 

oldum, sağ olsun ekip arkadaşlarım da bu konuda bana çok 

yardımcı oldular. Denetim mesleğinin en sevdiğim yanı sürekli 

olarak ekibin değişmesi ve denetlenen sektörlerin çeşitliliğiydi. 

Örneğin; bazen denetlediğiniz yer bir banka olabiliyorken bazen 

de bir üretim firmasını denetliyorsunuz gibi. Staj yapmadan 

önce kafamda bir çok soru vardı ‘’denetimciler ne yapar, neleri 

denetlerler’’ tarzında, yaptığım bu stajla beraber hepsinin 

cevabını almış oldum, en önemlisi gerçekten bu mesleği isteyip 

istemediğime karar verdim. Çünkü bunu staj yapmadan, bu 

sürece dahil olmadan bilemezdim. Bur da bir kez daha bizlere 

staj olanağı sağlayıp meslek seçimimde bana yardımcı oldukları 

için İSTANBUL KAGEM ailesine çok teşekkür ediyorum.

Merve KATILMIŞ
İktisat Fakültesi

• Merhabalar, 2013 yılı Şubat-Mart döneminde İSTANBUL 

KAGEM sayesinde çok istediğim bir firma olan Ernst&Young 

şirketinde staj yapma fırsatını yakaladım. Benim için çok faydalı 

bir staj oldu, şu an şirketle iş görüşmesi yapıyoruz. Özellikle 

son sınıfken yapılan stajların önemi yadsınamaz derecede 

büyüktür. Ayrıca geçtiğimiz yaz döneminde de yine İSTANBUL 

KAGEM üzerinden bir başvurum olmuştu. Fakat o zaman başka 

bir firmada stajım başladığı için hakkımı devretmiştim. Yani 

İSTANBUL KAGEM öğrenciler için bu kadar önemli olan staj 

başvurularında öğrencinin yanındadır, ve gayet amaca uygun 

kimsenin hakkını gözetmeksizin çalışmaktadır. Herkesin bu fırsatı 

değerlendirmesini dilerim. Teşekkürler, İSTANBUL KAGEM.

Mustafa Oğuzhan ARSLAN
İktisat Fakültesi

• Havacılık sektörüne karşı ilgim küçüklüğümden beri vardı. 

Okulumuzun İSTANBUL KAGEM aracılığı ile başlatmış olduğu 

staj ilanlarına baş vurmuştum. Doğal olarak ilk tercihim THY 

idi. Kazanmıştım. Evet THY’de staj yapmaya hak kazanmıştım. 

Çok mutluydum. Çünkü herkesin hayalidir burada staj yapmak. 

Havacılık sektörüne karşı ilgim, Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın 

en iyileri arasında gösterilen THY’de staj yapmam ile arttı. 

Burada size çalışan gibi bakıyorlar. Deneyimli kaptan pilotlar 

ile berabersiniz ve istediğiniz her şeyi öğrenebiliyorsunuz. 

Bütün çalışanlar cana yakın bu da sizin şirkette rahat olmanızı 

ve çekinmemenizi sağlıyor. Keyifli bir çalışma ortamı ve siz her 

gün gitmek için can atıyorsunuz Burada staj yapma şansınızı iyi 

değerlendirin derim. İSTANBUL KAGEM’e sevgilerimle. Sağlıcakla 

kalın.

Serkan PEŞMAN
İşletme Fakültesi
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

KULÜP TANITIMLARI

Dergimizin ilk sayısında İstanbul Üniversitesi Kulüp Tanıtımı bö-

lümünde Üniversitemizde faaliyet gösteren kulüplerin listesini 

vermiştik. Bu bölümü dergimize koyarken amacımız genel bir 

tanıtımdan sonra her sayıda bir kulübü daha yakından tanıtmak-

tı. Böylece ikinci sayımızda başladığımız kulüp tanıtımlarına bu 

sayımızda da İktisat Kulübü’yle devam ediyoruz.

İstanbul Üniversitesi kurulduğu yıllarda dört fakülteye sahipti. 

İktisat dersleri Hukuk Fakültesi bünyesinde veriliyordu. Cumhu-

riyet döneminin başında, modern iktisat ve ticaret eğitimi almış 

insan kaynağına duyulan ihtiyaç ve ilim adamlarının, verilen ik-

tisat eğitimini yetersiz  görmeleri üzerine İktisat Fakültesi  1936 

yılında Beyazıt ‘ta kurulmuştur.  İktisat Fakültesinin amacı yalnız 

devletin ekonomik işletmelerinde ve idaresinde değil özel sek-

törde de mühim işleri başarabilecek bilgili, metotlu ve rasyonel 

düşünebilen iktisatçılar yetiştirmektir. Ayrıca Ord.Prof.Dr. Cemil 

BİLSEL fakültenin açılış konuşmasında: “Görmekteyiz ki, milletle-

rin yükselişi de, düşüşü de iktisada bağlıdır. Büyük harp birçok 

İktisadi meseleden doğmuştur. İktisat; harp sonu dünyasının 

bütün gidiş istikametini çözen en kuvvetli faktör oldu” sözleriyle 

iktisadın önemini vurgulamıştır.  İktisat Kulübü de fakültemizin 

amaç  ve önemine dayanarak  1992 yılında öğrencilerin girişimiy-

le kurulmuş olup İstanbul  Üniversitesi’nin  en  köklü  ve saygın 

kulüplerinden biri olmayı başarmıştır.

İktisat Kulübü gerek üniversite içinde gerekse dışında yaptığı or-

ganizasyonlarla birçok yerde adından söz ettirmekte; akademik 

ve sosyal çevrenin takdirini, öğrencilerin beğenisini kazanmak-

tadır. Düzenlediği etkinliklerle alanında uzman birçok akademis-

yen, iş adamı, yazar, siyasetçi, sanatçı ve ekonomisti öğrencilerle 

buluşturarak onlarla fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortamlar 

hazırlar. Ayrıca öğrencilerin iş hayatına dair bilgilerini artırıp en-

tegrasyonlarını sağlayan, ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfede-

bilecekleri fırsatlar oluşturur. Son bir yılda yaptığı bazı etkinlikler-

den söz etmek gerekirse:

Ekonomi Zirvesi on yıldır yapılan markalaşmış bir etkinliktir. Öğ-

rencilerin iş yaşamıyla ilgili bilgilerini artırıp, yakın gelecekte için-

de bulunacakları dünyayı onlara tanıtmaktadır,

Sektör Günleri çerçevesinde yapılan Bankacılık Sektöründe Gün-

cel Ekonomik Sorunlar, Lojistik ve Gümrük Alanında Gelişmeler 

ve Yeni Fırsatlar, Kamuda Kariyer Olanakları ve KPSS Bilgilendirme 

Toplantısı kapsamlı iş olanağına sahip olan iktisat bölümünün ve 

diğer bölümlerin öğrencilerine kamu sektöründe yapabilecekleri 

işler konusunda ışık tutan seminerlerdir,

Özel sektöre bakacak olursak Sosyal Ticaret Semineri, Dijital 

Ekonomide Pazarlama, TTNET ile Net Gelecek, International 

Branding1 ile gündemde olan iş olanaklarını, iş adamlarının ve 

akademisyenlerin tavsiyeleriyle değerlendirilen ve girişimcilik 

hikayeleri ile öğrencilerin motivasyonunu artıran, bazen de staj 

imkanı sağlayan etkinliklerdir,

Yapılan Söyleşi Etkinliklerinin içeriğini belirlerken öğrencilerin 

beğenilerini dikkate alan kulübümüz, TRT1’de yayınlanan Sek-

senler dizisi ekibi, Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve 

Bay J-Geveze ikilisi gibi toplum tarafından sevilen ve kabul gör-

müş kişileri ağırlamaktadır,

Gezilerimiz  öğrencilerin  stres  atıp,  motivasyonlarını  artırmaya 

yönelik  olduğu  gibi onların sektörü tanıyıp, yerinde  görmeleri  

için de düzenlenmektedir. Bolu Gezisi ve her yıl geleneksel ola-

rak düzenlenen İktisat Kulübü Pikniklerinin yanı sıra, mart ayın-

da gerçekleşen İMKB Gezisi, kulüp aktif üyeleriyle yapılan TBMM 

Gezisi bazılarıdır. İktisat Kulübü alanıyla ilgili diğer etkinlikleri ve 

kulüpleri de takip etmekte böylece ilerlemesini bizzat görmekte-

dir. Yine aktif üyelerle gidilen Bursa Uludağ Üniversitesi Kulüpler 

Arası Diyalog Kongresi bununla ilgili bir çalışmadır.

İktisat Kulübü gelişime önem veren bir kulüp olduğunu kendi 

bünyesinde gerçekleştirdiği revizyonlarla ortaya koyar. Bu bağ-

lamda geçen sene İktisat Kulübü aktif üye ve yöneticileri Ar-Ge, 

İletişim ve Organizasyon olarak üç bölüme ayrılmıştır. Buradaki 

amaç takım çalışmasında koordinasyonun daha kolay sağlan-

İstanbul Üniversitesi 

İktisat Kulübü
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ması, öğrencinin kendi çabasıyla farklı konularda araştırma yap-

ması, sorumluluklarını artırarak bölümüyle ilgili bilgi birikimi ve 

uzmanlık edinmesidir. Ayrıca her sene bölüm üyeleri değişerek 

birçok konuda bilgi edinmiş, yeteneklerini keşfetme imkanı bul-

muştur.

İktisat Kulübü’nün bir diğer özelliği de bireye verdiği önemdir. 

Açılış ve tanışma toplantıları dışında kulüp odasına gelenlere de 

kulüp anlatılmakta, aktif üye olmak isteyenler organizasyon çalış-

malarına dahil edilmektedir. Çalışmalara devam etmek isteyenler 

ayda bir yapılan toplantılara davet edilerek işleyiş hakkında bilgi-

lendirilmektedir.

Kulüp odasının bulunduğu yer İktisat Fakültesi M1 Amfisi’ne 

yakın olup Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ile de iç 

içedir. Bu sebeple her gün çok sayıda öğrenci tarafından ziyaret 

edilir. Aktif kulüp üyeleri kulüp dışındaki konularda da öğrencile-

re yardımcı olmaktan çekinmez.

İktisat Kulübü amatör bir öğrenci kulübü olsa da kalitesinden 

ödün vermeden, kendini geliştirerek değişmeyi ve ilerlemeyi ilke 

edinmiştir. Yirmi yıldır yaptığı faaliyetler ve öğrencilerin ilgisi de 

bunu doğrulamaktadır. Kulüp eski üyelerinden iş adamları, kamu 

ve özel sektörde çalışan nitelikli elemanlar ve de üniversitemiz-

de öğretim elemanlığını sürdüren bir kurucu üyemiz mevcuttur. 

Toplum faydası için yapılanların sürdürülebilir olduğu takdirde 

anlam kazanacağını düşünen İktisat Kulübü, sosyal sorumluluk 

projelerine de her zaman destek olmuştur.
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KİTAP KÖŞESİ

2012 yılı içerisinde web sitelerinin çok satanlar listesinden faydalanarak hazırladığımız, kariyerinize ve kişisel gelişiminize yön verebilecek 

kitapların tanıtımına bu sayımızda da devam ediyoruz. Bu sayıda sizin için iki kitap seçtik. İyi okumalar diliyoruz.

Her Şey Seninle Başlar 
Mümin Sekman

Sayfa Sayısı: 160
Baskı Yılı: 2009
Dili: Türkçe
Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Çaresizlik öğrenilmiştir.

Başarılı olmak da öğrenilebilir.

Sende sandığından fazlası var!

Gelebileceğin en iyi yerde değilsin.

Yeni bir hayat için gereken, yeni bir akıldır.

Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur.

Rüzgarı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren!

Seyirci koltuğundan sıkıldıysan, sahneye çık.

Zirvede her zaman bir kişiye daha yer var.

Her şey seninle başlar!

Başkaları yapabildiyse, sen de yaparsın.

Hayatta ya tozu dumana katarsın,

Ya da tozu dumanı yutarsın.

      Seçim senin!

(Arka Kapaktan alıntıdır.)

59 Saniye 
(Azıcık Düşünün, Çok Şeyi Değiştirin.)

Richard Wiseman 

Çevirmen:Hande Ölçeroğlu
Baskı yılı 2012
Sayfa Sayısı: 344
Dili: Türkçe
Yayınevi: Pegasus

Psikoloji profesörü Richard Wiseman kişisel gelişim endüstrisi tarafından 

dayatılan günümüzün modern mitlerinin kirli çamaşırlarını ortaya seriyor ve 

insanların aylar değil, dakikalar içinde amaç ve tutkularında başarılı olmalarına 

yardım edecek yeni bir yaklaşım sunuyor. Wiseman ruhsal durumdan belleğe, 

iknadan sürüncemede bırakmaya ve dirençli olmaktan ilişkilere kadar pek çok 

konuda hızlı değişimin bu yeni bilimini destekleyen araştırmaların ana hatlarını 

çiziyor ve bu hızlı ve ilginç tekniklerin gündelik hayatla nasıl uyumlu hale 

getirilebileceğini tanımlıyor.

“Sıradan kişisel gelişim formüllerinden? Basit anekdotlardan, basmakalıp 

sözlerden, zirveye ulaşma vaatlerinden? yorulduysanız, Richard Wiseman’ın 59 

Saniye kitabı bize tıpkı bir doktorun reçetesi gibi gelecek.”

The Wall Street Journal

Nihayet, doğru dürüst araştırmalara dayalı bir kişisel gelişim rehberi. İşi 

başından aşkın, meraklı, zeki insanlar için mükemmel bir kitap.”

Simon Singh

Hazırlayan: Murat AYYILDIZ
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SİZİN İÇİN 
ARAŞTIRDIK

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi’nin (İSTANBUL KAGEM) klasikleri haline getirmek istediğimiz Tıp Kariyer 

Günleri’nin önemli bir faaliyeti de her yıl tıp öğrencilerimizi daha yakından tanı-

mak için uygulamakta olduğumuz anketlerdir. Bu yıl da İSTANBUL KAGEM ola-

rak tıp fakültesi öğrencilerinin ihtiyaçlarını belirleyerek öğrencilerimize daha iyi 

hizmet vermek adına Tıp Kariyer Günleri anketini hazırladık.  

Tıp Kariyer Günleri anketi, öğrencilerin mezun olduktan sonra hangi 

alanlarda çalışacakları, Tıp Kariyer Günleri’nden beklentileri, kariyerlerine hangi 

kurumda devam edecekleri ve çalışacağı kurum hakkında arayacakları öncelik-

lerin neler olduğunun sorulduğu 19 sorudan oluşan bir ankettir. Anket; Prof. 

Dr. Ayşe Ayçiçeği Dinn tarafından hazırlanmış ve “Tıp Kariyer Günleri III Hazır-

lama Komitesi” hocaları tarafından da gözden geçirilip eklemeler yapılmıştır. 

Tıp Kariyer Günleri anketi online ve basılı olmak üzere iki versiyonda hazırlanıp 

uygulanmıştır.

Tıp Kariyer Günleri anketini 303’ü İstanbul Tıp Fakültesi’nden (İTF) ve 

334’ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden (CTF) olmak üzere toplam 637 öğrencimiz 

gönüllülük esasına göre doldurmuştur. 637 öğrencimizin 365’i web ortamında, 

272’si ise sınıf ortamında anketin matbu formunu doldurmuşlardır.

Her iki fakülteden çalışmaya katılım oranı İTF=%48, CTF=%52’dir. 

Anketi doldurmuş kız (%53) ve erkek (%47) öğrencilerin oranlarının birbirine 

benzediği görülmektedir. Sınıf dağılımları ise 1. Sınıf %40, 2. Sınıf %25, 3. Sınıf 

%13, 4. Sınıf %7, 5. Sınıf %10 ve 6. Sınıf %5’dir.

Ankette yer alan sorulara verilen cevaplar fakültelere, sınıflara ve cin-

siyetlere göre değerlendirilmiştir. Ayrıca her iki fakülte kendi içlerinde ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Öğrencilere bazı sorularda birden fazla seçeneği işaretle-

yebilme şansı verildiğinden dolayı bazı sorularda genel toplam yüzde 100’ü 

geçmektedir.

Öğrencilerimize İstanbul’a okumak için mi geldikleri sorulduğunda; 

iki tıp fakültemizde de İstanbul dışından gelen öğrencilerin çoğunluğu oluştur-

duğu dikkat çekmektedir (Bkz. Grafik 1). İstanbul dışından gelen öğrencilerin 

hangi bölgelerden geldiğinin dağılımı ise Tablo 1’de sunulmuştur.
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SİZİN İÇİN 
ARAŞTIRDIK TIP KARİYER GÜNLERİ ANKETİ 

SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Grafik 1: Öğrencilerin İstanbul ve İstanbul Dışından Gelmelerine Göre Dağılımları

Tablo 1: Öğrencilerin Bölgelere Göre Yüzdelik Dağılımı

Bölge Adı İstanbul Tıp Fakülte-
si (%)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
(%)

Marmara Bölgesi 20 19

Ege Bölgesi 8 10

Akdeniz Bölgesi 20 23

Karadeniz Bölgesi 13 12

İç Anadolu Bölgesi 19 16

Doğu Anadolu Bölgesi 9 7

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 11 13

“Tıp Kariyer Günleri’ne ihtiyaç var mı?” sorusuna verilen cevapların öğrencilerin cinsiyetine göre değişip değişmediğine ba-

kıldığında; kızların %79’u evet, %3’ü hayır ve %18’i kararsızım derken, erkek öğrencilerin ise %81’i evet, %2’si hayır ve %16’sı kararsızım 

demiştir. Cevapların benzerliği fakültelere göre sınıf dağılım yüzdelerinde de görülmektedir (Bkz. Grafik 2). 
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Grafik 2: “Sizce Tıp Kariyer Günleri’ne ihtiyaç var mı?” sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağılımları

Öğrencilerimize “Tıp Kariyer Günleri’nde hangi konulara değinilmesinin kariyerinizi planlamada yararlı olacağını düşünüyor-

sunuz?” diye sorduğumuzda; sınıflara göre öğrencilerin talep yüzdeleri Tablo 2`de sunulmuştur. 

Tablo 2: Sınıflara göre Tıp Kariyer Günleri’nde hangi konulara değinilmesi taleplerinin yüzdelik dağılımları

Grafik 3’te ise “Tıp Kariyer Günleri’nde hangi konulara değinilmesinin kariyerinizi planlamada yararlı olacağını düşünüyor-

sunuz?” sorusunun fakültelere ve cinsiyetlere göre dağılımları verilmiştir. Her iki tıp fakültesinde de Uzmanlık/Pratisyenlik ve Yurt Dışı 

Eğitim/Çalışma olanakları konularına ilgi de erkek ve kızların oranları benzerlik göstermektedir. Ancak öğrenci değişim programlarına 

kızların daha çok rağbet ettiği görülmektedir.

Grafik 3: “Tıp Kariyer Günleri’nde hangi konulara değinilmesinin kariyerinizi planlamada yararlı olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna 
verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları
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Mezun olduktan sonra hangi alanda çalışmak istediği sorusuna verilen cevapların fakültelere ve cinsiyete göre dağılımı Grafik 

4`te sunulmuştur. Her iki fakültede de kız ve erkek öğrencilerin cevaplarının birbirine benzediği ve “uzman hekim” olmak istedikleri 

görülmektedir.

Grafik 4: “Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra nasıl çalışmak istiyorsunuz?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları

“Tıpta uzmanlık eğitimi süreleri hakkında bilginiz var mı?” sorusuna öğrencilerin %64’ü evet, %36’sı hayır demiştir. Kız ve 

erkek cevap yüzdelerinin birbirine yakın olduğu (erkeklerin %67’si evet, kızların ise %61’i evet) sınıflara göre yüzde dağılımına baktığı-

mızda ise son yıllara doğru bile bilgi düzeyinin istenilen seviyede olmadığı dikkat çekmektedir (Evet: 1. Sınıf %59; 2. Sınıf %60; 3. Sınıf 

%62; 4. Sınıf %71; 5. Sınıf %85; 6. Sınıf %83).

“Uzmanlık eğitimini hangi hastanede almak isterdiniz?” sorusuna cinsiyete göre fakültelerin dağılımları Grafik 5’te, sınıflara 

göre dağılımı ise Grafik 6’da  sunulmuştur. Genel toplama baktığımızda; Kamu Üniversitesi Hastanesini seçen İTF ve CTF oranı aynı olup 

(%46) Vakıf Üniversitesi Hastanesini seçenlerin oranı İTF’de %13, CTF’de ise %21’dir. Eğitim Araştırma Hastanesini seçme oranları ise İTF 

%55 iken CTF %42’dir.

Grafik 5: “Uzmanlık eğitimini nasıl bir hastanede almak isterdiniz?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları
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Grafik 6: “Uzmanlık eğitimini nasıl bir hastanede almak isterdiniz?” sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağılımları

“Yan dal uzmanlık alan eğitimi konusunda öğrencilerin bilgisinin olup olmadığı” sorusuna verilen cevapların cinsiyet ve fakül-

telere göre dağılımları Grafik 7 ve Grafik 8’de sunulmuştur.

Grafik 7: “Yan dal uzmanlık eğitimi konusunda bilginiz var mı?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları

Grafik 8: “Yan dal uzmanlık eğitimi konusunda bilginiz var mı?” sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağılımları

Grafik 7’de görüldüğü gibi erkeklerin %77’si, kızların %73’ü yan dal uzmanlık eğitimi yapmayı düşündüklerini bildirirken, 

Grafik 8’de sunulan fakültelere göre yüzde dağılımlarına bakıldığında ise her iki tıp fakültesi öğrencilerinin cevaplarının birbirine yakın 

olduğu görülmektedir (İTF = %76, CTF = %71).
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Grafik 9: “Uzmanlık eğitimi yanı sıra bir temel tıp bilimi alanında doktora yapmak ister misiniz?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre 
dağılımları

“Temel tıp bilimi alanında doktora yapmayı isteyip istemedikleri” sorusuna ise öğrencilerin verdikleri cevapların cinsiyet ve 

sınıflara göre dağılımları Grafik 9 ve Grafik 10’da sunulmuştur. Genel yüzdelere bakıldığında ise İTF’deki öğrencilerimizin “Evet” oranı 

%42 iken “Hayır” oranı %58, CTF’de okuyan öğrencilerimizin “Evet” oranı %46 iken “Hayır” oranı ise %54’tür.

Grafik 10: “Uzmanlık eğitimi yanı sıra bir temel tıp bilimi alanında doktora yapmak ister misiniz?” sorusuna verilen cevapların sınıflara 
göre dağılımları

Öğrencilere “Akademisyen olmak için uzmanlık eğitimi dışında ayrıca doktora eğitimi yapılması gerekli olup olmadığı” so-

rulduğunda evet deme yüzdesinin (% 62) daha yüksek olduğu ve cinsiyete göre cevapta bir değişiklik olmadığı (Bkz. Grafik 11), cevap 

veren öğrencilerin eğitim düzeyleri dikkate alındığında ise her iki fakültenin son sınıf öğrencileri dışında evet deme oranının yüksek 

olduğu (Bkz. Grafik 12) görülmektedir.

Grafik 11: “Sizce akademisyen olmak için uzmanlık eğitimi dışında ayrıca doktora eğitimi yapılması gerekli mi?” sorusuna verilen cevapla-
rın cinsiyete göre dağılımları
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Grafik 12: “Sizce akademisyen olmak için uzmanlık eğitimi dışında ayrıca doktora eğitimi yapılması gerekli mi?” sorusuna verilen cevapla-
rın sınıflara göre dağılımları

“Mezun olduktan sonra çalışacağınız kurumda arayacağınız öncelikli koşul”un ne olduğu sorusuna verilen cevaplar incelen-

diğinde ise hem cinsiyet (Bkz. Grafik 13) hem de eğitim düzeyleri açısından (Bkz. Grafik 14) genellikle profesyonel çalışma ortamlarını 

tercih ettikleri görülmüştür. 

Grafik 13: “Çalışacağınız kuruma aradığınız/arayacağınız öncelikli koşul nedir?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları

Grafik 14: “Çalışacağınız kuruma aradığınız/arayacağınız öncelikli koşul nedir?” sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağılımları
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“Tıp Uzmanı olduktan sonra kariyerinize nerede/nasıl devam etmek isterdiniz?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında her 

iki fakültemizdeki öğrencilerin çoğunun kamu hastanelerini tercih ettikleri görülmüştür (Bkz Grafik 15). Öğrencilerin eğitim düzeyleri 

açısından veriler incelendiğinde ise birinci ve ikinci sınıflarda okuyan öğrenciler özel hastane ve kamu hastanesi arasında tercihte özel 

hastaneden yana tercihlerini yoğunlaştırırken üçüncü sınıftan itibaren cevap veren öğrencilerin tercihlerini kamu hastaneleri yönünde 

yaptıkları dikkat çekmektedir (Bkz. Grafik 16). Ankete cevap veren sınıflardaki öğrencilerin farklı öğrenciler olduğu düşünülecek olursa 

takip çalışması yapılmadan karar değiştirmenin yıllar içinde mi gerçekleştirdiği sorusuna bu verilerle cevap verebilmemiz mümkün 

değildir. 

Grafik 15: “Tıp uzmanı olduktan sonra kariyerinize nerede/nasıl devam etmek isterdiniz?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağı-
lımları

Grafik 16: “Tıp uzmanı olduktan sonra kariyerinize nerede/nasıl devam etmek isterdiniz?” sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağı-
lımları

İTF ve CTF öğrencilerinde “Tıp Uzmanı” olarak çalışırken aylık maddi gelirlerinin ne olması gerektiği konusunda görüşlerinin 

cinsiyet açısından da, okuduğu fakülteye göre de farklı olduğu görülmektedir. İTF öğrencilerinin % 38’i 12.000 TL ve üstü bir gelir bek-

lentisinde oldukları görülürken, CTF öğrencilerinin %33’ü 8.000 – 10.000 TL arasında bir gelir beklentisinde olduğu görülmektedir (Bkz.

grafik 17).
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Grafik 17: “Tıp uzmanı olarak çalışırken aylık maddi gelirinizin ne kadar olmasını isterdiniz/beklerdiniz?” sorusuna verilen cevapların cinsi-
yete göre dağılımları

Aylık maddi gelirler beklentisinin sınıflara göre dağılımları Grafik 18’de görülmektedir.

 

Grafik 18: “Tıp uzmanı olarak çalışırken aylık maddi gelirinizin ne kadar olmasını isterdiniz/beklerdiniz?” sorusuna verilen cevapların sınıf-
lara göre dağılımları

Grafik 19: “Sizce mecburi hizmet gerekli mi?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları
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Hem cinsiyete göre hem de sınıflara göre dağılımlara bakıldığında mecburi hizmetin gerekli olduğunu düşünen öğrenci 

sayısının az olduğu görülmektedir. Açık uçlu cevaplar incelendiğinde “Evet” diyen öğrencilerin; memleketin her bölgesine aynı hizme-

tin verilebilmesi için bunun gerekli olduğunu ve eğer mecburi hizmet olmasa doğu bölgelerindeki şehirlere tercihlerin az olacağını 

düşündükleri görülmektedir. Grafik 20’de görüldüğü gibi ilk yıllarda mecburi hizmete “Evet” diye cevap veren öğrencilerin ileri eğitim 

düzeyinde olan öğrencilere göre fikirlerinin değiştiği görülmektedir. Aynı öğrencileri 6 yıl içinde takip etmediğimiz için bu veri ile bu 

konudaki düşüncenin yıllar içinde mi değiştiği yoksa yeni mezun olacak doktor adaylarımızın mezun olacaklara göre farklı görüşte mi 

olduğu konusunda fikir yürütmemiz imkansızdır.

Grafik 20: “Sizce mecburi hizmet gerekli mi?” sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağılımları

Grafik 20’de görüldüğü gibi gönüllü olarak mecburi hizmete gitmede İTF ve CTF öğrencilerinin eşit oranda gönüllü olduğu 

görülmektedir (%35).

Grafik 21: “Gönüllü olarak mecburi hizmete gitmek ister miydiniz?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları
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Grafik 22: “Gönüllü olarak mecburi hizmete gitmek ister miydiniz?” sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağılımları

“Mecburi hizmete pratisyen hekim olarak mı, uzman hekim olarak mı gitmeyi tercih ederdiniz?” sorusuna verilen cevaplara 

bakıldığında fakülte, cinsiyet ve eğitim düzeyi fark etmeksizin öğrencilerin büyük çoğunluğunun mecburi hizmeti, uzman hekim olarak 

yapmayı tercih ettikleri görülmektedir (Bkz. Grafik 23). 

Grafik 23: “Mecburi hizmete pratisyen hekim olarak mı uzman hekim olarak mı gitmeyi tercih ederdiniz?” sorusuna verilen cevapların 
cinsiyete göre dağılımları

Grafik 24: “Mecburi hizmete pratisyen hekim olarak mı uzman hekim olarak mı gitmeyi tercih ederdiniz?” sorusuna verilen cevapların 
sınıflara göre dağılımları
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“Mecburi hizmet süresinin ne kadar olması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında cinsiyete 

ve sınıflara göre dağılımda da görüleceği üzere öğrencilerin çoğu 10-12 aylık bir sürenin yeterli olduğu görüşündedirler (Bkz. Grafik 

25-26).

Grafik 25: “Mecburi hizmet süresinin ne kadar olması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları

Grafik 26: “Mecburi hizmet süresinin ne kadar olması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağılımları

“Bu gün tekrar üniversite sınavına girseydiniz hangi bölümü tercih ederdiniz?” sorusuna öğrencilerin %65’i tekrar tercih yap-

salar yine tıp fakültesini seçeceklerini bildirmişlerdir. Bu cevabın fakülte, cinsiyet ve sınıflara göre değişmediği görülmekte olup bu 

sonuç öğrencilerimizin çoğunun istediği bölümde okuduklarını ve meslek tercihlerinden memnun olduklarını göstermesi açısından 

önemlidir (Bkz. Grafik 27-28).
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Grafik 27: “Bugün üniversite sınavına tekrar girseydiniz hangi bölümü tercih ederdiniz?”  

sorusuna verilen cevapların cinsiyete göre dağılımları

Tıp fakültesinden sonra en çok tercih edilen bölümler mühendislik bölümleri olmuştur (%5). Mühendislik, Hukuk, İşletme ve 

Mimarlık dışındaki bölümleri tercih etme oranı toplamda %26’dır.

Grafik 28: “Bugün üniversite sınavına tekrar girseydiniz hangi bölümü tercih ederdiniz?”  

sorusuna verilen cevapların sınıflara göre dağılımları

Öğrencilerin tekrar tıp fakültesi yazardım dediği zaman kendi fakültelerini tercih etme oranlarına bakıldığında CTF öğrenci-

lerinin kendi fakültelerini tercih etme oranının yüksek olduğu görülmektedir (İTF’nin İTF’yi tercih etme oranı: %46, CTF’nin CTF’yi tercih 

etme oranı: %68). Bu çalışma bir takip çalışması olmadığından son sınıfta kendi fakültesini tercih etme oranı düştüğü görülse de bu 

düşmenin yıllar içinde mi olduğu yoksa son sınıf öğrencilerinin düşüncelerinin öğrenciliklerinin ilk yıllarında da bu şekilde mi olduğunu 

bu veri ile sorgulamamız imkansızdır.

Grafik 29: “Tekrar Tıp Fakültesini yazardım dediyseniz, hangi üniversite/fakülteyi tercih ederdiniz?” sorusuna verilen cevapların cinsiyete 
göre dağılımları
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Grafik 30: “Tekrar Tıp Fakültesini yazardım dediyseniz, hangi üniversite/fakülteyi tercih ederdiniz?” sorusuna verilen cevapların sınıflara 
göre dağılımları

Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen verilerden dikkat çekenleri özetleyecek olursak öğrencilerimizin;

•	 %65’i hayal ettikleri bölümde hatta fakültede okuduklarını bildirmişlerdir.

•	 Büyük çoğunluğunun (%72) okumak için İstanbul dışından geldikleri görülmekte olup, CTF ve İTF öğrencilerinin oranlarında 

benzerlik bulunmaktadır. (CTF %74, İTF %72). 

•	 Büyük çoğunluğu (%80) Tıp Kariyer Günleri’ne ihtiyaç duyduklarını ve uzmanlık/pratisyenlik ve yurt dışı eğitim/çalışma ola-

nakları hakkında bilgilendirilmek istediklerini belirtmişlerdir.

•	 Mecburi hizmete pratisyen hekim olarak değil uzman hekim olarak devam etmek istediklerini bildirmişlerdir.

•	 Uzmanlık eğitimlerini kamu hastanelerinde yapmayı ve uzman hekim olarak yine kamu hastanelerinde çalışmaya devam 

etmeyi arzulamaktadırlar.

•	 Çalıştıkları kurumda aradıkları öncelikli şart yüksek maaştan ziyade profesyonel çalışma ortamı olmuştur.
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Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da 2012-2013 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi daha kolay takip 

edebilmeniz için tablo halinde sizinle paylaşmak istedik.

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

31.07.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ  MENSUPLARI 33

31.08.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 24

25-26.09.2012 YURT DIŞI EĞİTİM VE KARİYER GÜNLERİ İÜ AKADEMİSYENLERİ,MENSUPLARI  VE 
ÖĞRENCİLERİ

1500

28.09.2012 AKRAN REHBERLİĞİ TANIŞMA TOPLANTISI İÜ ÖĞRENCİLERİ 11

30.09.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ  MENSUPLARI 72

04.10.2012 YURT DIŞI EĞİTİM VE KARİYER GÜNLERİ 
TERCÜMAN ÖĞRENCİLERİ TEŞEKKÜR TÖRENİ

İÜ ÇALIŞANLARI 15

05.10.2012 AKRAN REHBERLİĞİ TANIŞMA TOPLANTISI  II İÜ ÖĞRENCİLERİ 10

08.10.2012 STAJ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ İÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ, İŞ DÜNYASININ 
TEMSİLCİLERİ 

11

08.10.2012 İNGİLİZCE “WELCOME MEETING” İÜ ÖĞRENCİLERİ 65

10.10.2012 SPOR  AHLAKI VE SPOR KÜLTÜRÜ IV 
MAKSAT SPOR OLSUN MU?

DOÇ.DR. HANDAN  TUNCEL 
İÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

580

12.10.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU 
“İNGİLİZCE NASIL ÇALIŞILIR?” 

İÜ ÖĞRENCİLERİ 9

15.10.2012 PSİKOLOJİ KONFERANSI  IV 
NASIL DAHA FARKLI DÜŞÜNEBİLİRİZ?

YRD.DOÇ.DR. SEMA KARAKELLE  
İÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

200

18.10.2012 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ İLE KARİYER 
FAALİYETLERİ 

İÜ ÖĞRENCİLERİ 20

31.10.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ ÖĞRENCİLERİ 212

31.10.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 36

02.11.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU  
ÖĞRENCİYKEN NERELERDE ÇALIŞILABİLİR?

İÜ ÖĞRENCİLERİ 9

03.11.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU  TARIK ZAFER 
TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ ZİYARETİ 

İÜ ÖĞRENCİLERİ 10

07.11.2012 İLETİŞİM ÇAĞINDA FARKINDALIK İÇİN:  
KİM KİMDİR?  

YASEMEN ÇUBUK 250

    

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
İÜ KARİYER MERKEZİ ETKİNLİK TAKVİMİ

BU YIL NELER YAPTIK? 
Hazırlayanlar: Nuray EMRAH - Ferhat ARSLAN
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TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

09.11.2012 AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU İLE ZAMAN 
YÖNETİMİ  EĞİTİMİ

NURAY EMRAH 
İSTANBUL KAGEM İNSAN KAYNAKLARI 
UZMANI

8

        

09.11.2012 GOETHE INSTITUT İSTANBUL KÜTÜPHANESİ 
ÜCRETSİZ GİRİŞ KARTLARININ DAĞITIMI 

İÜ ÖĞRENCİLERİ 10

14.11.2012 SPOR AHLAKI VE SPOR KÜLTÜRÜ V SPOR, 
SAĞLIK, DOSTLUK…

YRD.DOÇ.DR. İLKER YÜCESİR 
İÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

550

29.11.2012 PSİKOLOJİ KONFERANSI  V 
GENÇ OLMAK

DOÇ.DR. GÜL ŞENDİL 
İÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

450

30.11.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ ÖĞRENCİLERİ 120

30.11.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 52

03.12.2012 PSİKODRAMA İLE İNGİLİZCE EĞİTİMİ BURCU ÇALIŞKAN 11

04.12.2012 İŞ GEZİSİ - İŞ BANKASI İÜ ÖĞRENCİLERİ 30

06.12.2012 SPOR AHLAKI VE SPOR 
KÜLTÜRÜ  VI 
TARAFTARLIK VE FANATİKLİK

PROF.DR. ZİYA SALİHOĞLU 
İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

400

10.12.2012 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

NURAY EMRAH 
İSTANBUL KAGEM İNSAN KAYNAKLARI 
UZMANI

9

11.12.2012 İŞ GEZİSİ - HÜRRİYET GAZETESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 100

12.12.2012 UZMANLARLA SOHBETLER VI AHMET TURGUT BAYDAR 
İÜ SBMYO YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYESİ

11

15.12.2012 İŞ GEZİSİ - HEDEF HOLDİNG İÜ ÖĞRENCİLERİ 30

18.12.2012 UZMANLARLA SOHBETLER VII AHMET PURA 
PALMOLIVE TÜRKİYE YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ 

120

19.12.2012 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 
MÜHENDİSLİK  FAKÜLTESI 

NURAY EMRAH 
İSTANBUL KAGEM İNSAN KAYNAKLARI 
UZMANI

14

26.12.2012 SPOR AHLAKI VE SPOR KÜLTÜRÜ  VII 
SPORDA SALDIRGANLIK VEYA 
SPORDA KONTROL DIŞI DAVRANIŞ 

YRD.DOÇ.DR. AYŞE TÜRKSOY  
İÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

600

31.12.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ ÖĞRENCİLERİ 76

31.12.2012 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 36

04.01.2013 STRES İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ PSİKOLOG KADİR ÖZDEN 
İSTANBUL KAGEM

9
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11.01.2013 STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İÜ MENSUPLARI 30

01-31.01.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ ÖĞRENCİLERİ 10

01-31.01.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 31

25.02.2013 İNGİLİZCE “WELCOME MEETING” İÜ ÖĞRENCİLERİ  24

01-28.02.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ ÖĞRENCİLERİ 42

01-28.02.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 6

01.03.2013 UZMANLARLA SOHBETLER AYKUT YAVUZ 65

04.03.2013 KARİYER VE HEDEF KOYMA DERYA TÜRKKORKMAZ 
İSTANBUL KAGEM YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİSİ

86

08.03.2013 TIP KARİYER GÜNLERİ III İÜ ÖĞRENCİLERİ 200

11.03.2013 YAŞAM SAFHALARI VE KARİYER ZEYNEP SÜNETCİ 
İSTANBUL KAGEM YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİSİ

91

13.03.2013 UZMANLARLA SOHBETLER MELİH ARAT 
İSTANBUL KAGEM DANIŞMA KURULU ÜYESİ 

120

15.03.2013 APPLE İÜ ÖĞRENCİLERİ 90

18.03.2013 BİREYSEL KARİYER PLANLAMA GÖKHAN AYAS 
İSTANBUL KAGEM YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİSİ

89

19.03.2013 İŞ GEZİSİ - İSTANBUL MENKUL KIYMETLER 
BORSASI

İÜ ÖĞRENCİLERİ 72

21.28.03- 
04.04.2013

STRES YÖNETİMİ: KİŞİSEL BİR KAYNAK OLARAK 
BAŞA ÇIKMA VE KARİYERİMİZ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN 
İSTANBUL KAGEM

42

25.03.2012 POZİTİF PSİKOLOJİ VE KARİYER MURAT GÜLMEZ 
İSTANBUL KAGEM YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİSİ

87

28.03.2013 İŞ GEZİSİ - CNN TÜRK İÜ ÖĞRENCİLERİ 22

29.03.2012 MOTİVASYON VE KARİYER NİLÜFER ŞİŞMAN 
İSTANBUL KAGEM YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİSİ

26

29.03.2013 MESLEKİ AİDİYET DUYGUSU YRD.DOÇ.DR. SEMA KARAKELLE 
İÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

13

01-31.03.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ ÖĞRENCİLERİ 237

01-31.03.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 20

01.04.2013 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT GİZEM ÇETİN 
İSTANBUL KAGEM YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİSİ

61

01.04.2013 İSTANBUL KAGEM III.YILDÖNÜMÜ KURULUŞ 
YEMEĞİ

İÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ İSTANBUL KAGEM 
YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ VE MERKEZ 
ÇALIŞANLARI

50

02-03-04-
05.04.2013

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  KARİYER GÜNLERİ İÜ ÖĞRENCİLERİ  800

05.04.2013 İLETİŞİM VE KARİYER:TEMEL KAVRAMLAR VE 
UYGULAMALAR 

NİLÜFER ÖNDER-SEÇİL YİKAR 
İSTANBUL KAGEM YÜKSEK LİSANS 
ÖĞRENCİLERİ

16

30.04.2013 KENDİMİZ ve KARİYERİMİZ –I BURCU TÜRKKAN 6

26.04- 
03-10.05.2013

STRES YÖNETİMİ: KİŞİSEL BİR KAYNAK OLARAK 
BAŞA ÇIKMA VE KARİYERİMİZ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN 
İSTANBUL KAGEM

50

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI
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01-30.04.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ ÖĞRENCİLERİ 41

01-30.04.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 12

02.05.2013 UZMANLARLA SOHBETLER UFUK  UYSAL 
SBMYO YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYESİ

41

07.05.2013 KENDİMİZ  ve KARİYERİMİZ –II BURCU TÜRKKAN 10

07.05.2013 UZMANLARLA SOHBETLER ANADOLU SİGORTA 310

07.05.2013 KARİYER GÜNLERİ GERİ BİLDİRİM TOPLANTISI İÜ ÖĞRENCİLERİ 5

18.05.2013 İŞ GEZİSİ - GÜNEŞ SİGORTA İÜ ÖĞRENCİLERİ 33

09.05.2013 UZMANLARLA SOHBETLER FERHAT BORATAV 
CNN TÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ

100

14.05.2013 KENDİMİZ ve KARİYERİMİZ -III BURCU TÜRKKAN 13

15.05.2013 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ,STRES İLE BAŞA ÇIKMA 
YÖNTEMLERİ, ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ  
BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU

NURAY EMRAH-İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 
KADİR ÖZDEN-PSİKOLOG 
İSTANBUL KAGEM

48

21.05.2013 KENDİMİZ ve KARİYERİMİZ -IV BURCU TÜRKKAN 15

22.05.2013 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ 
İŞLETME FAKÜLTESİ

NURAY EMRAH 
İSTANBUL KAGEM - İNSAN KAYNAKLARI 
UZMANI

29

24.05.2013 DANIŞMA KURULU TOPLANTISI İÜ AKADEMİK TEMSİLCİLERİ VE İŞ 
DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ 

30

25.05.2013 PİKNİĞE GİDİYORUZ İÜ AKADEMİSYENLERİ, MENSUPLARI VE 
ÖĞRENCİLERİ

350 

28.05.2013 KENDİMİZ ve KARİYERİMİZ -V BURCU TÜRKKAN 13

29.05.2013 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ  
HAYEF-BÖTE BÖLÜMÜ 

NURAY EMRAH 
İSTANBUL KAGEM - İNSAN KAYNAKLARI 
UZMANI

 6

01-31.05.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ ÖĞRENCİLERİ  91

01-31.05.2013 İNGİLİZCE PRATİK İÜ MENSUPLARI 7

04.06.2013 KENDİMİZ ve KARİYERİMİZ -VI BURCU TÜRKKAN 12 

TOPLAM 9255

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI
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ETKİNLİK ALBÜMÜ

Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri / 25-26.09.2012

Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri / 25-26.09.2012

Staj Protokolü İmza Töreni / 08.10.2012

Spor Ahlakı ve Spor Kültürü Konferansları / 14.11.2012
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Psikoloji Konferansları / 29.11.2012

İngilizce Pratik Etkinliği Welcome Meeting / 08.10.2012

Hürriyet Gazetesi İş Gezisi / 11.12.2012

Kariyer Adımlarımız Eğitim Serisi / 04.03.2013
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Tıp Kariyer Günleri-III / 08.03.2013

Uzmnalarla Sohbetler Serisi / 13.03.2013

İMKB İş Gezisi / 19.03.2013

Stres Yönetimi Eğitimi / 21.03.2013
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İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri / 02-05.04.2013

Mesleki Aidiyet Duygusu Eğitimi / 29.03.2013

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

III. Kuruluş Yıldönümü Yemeği / 01.04.2013

III. Kuruluş Yıldönümü Yemeği / 01.04.2013



İstanbul Üniversitesi Pikniği / 25.05.2013

Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi / 22.05.2013

İÜ Kariyer Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı / 24.05.2013

İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri / 02-05.04.2013





İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(İSTANBUL KAGEM)
http://kariyer.istanbul.edu.tr

0 212 440 00 00 - 11690


