
Prof.Dr. Resa AYDINProf.Dr. Resa AYDINProf.Dr. Resa AYDIN
Engel TanımayanlarEngel TanımayanlarEngel Tanımayanlar

Toplum Gönüllüleri VakfıToplum Gönüllüleri VakfıToplum Gönüllüleri Vakfı
Evren ERGEÇ Evren ERGEÇ Evren ERGEÇ 

Stresle Başa Çıkma YollarıStresle Başa Çıkma YollarıStresle Başa Çıkma Yolları
Kadir ÖZDENKadir ÖZDENKadir ÖZDEN

Kariyerimi Nasıl YönetmeliyimKariyerimi Nasıl YönetmeliyimKariyerimi Nasıl Yönetmeliyim
Seda MUMLUSeda MUMLUSeda MUMLU

Müzik Dünyasından Bir Prol                                                   Müzik Dünyasından Bir Prol                                                   Müzik Dünyasından Bir Prol                                                   

AYDİLGEAYDİLGEAYDİLGE

Sayı: 4 / 2014

Kariyer Haritasında Neredesin?: Kendini Değerlendirme EnvanteriKariyer Haritasında Neredesin?: Kendini Değerlendirme EnvanteriKariyer Haritasında Neredesin?: Kendini Değerlendirme Envanteri

Prof.Dr. Yıldız KUZGUNProf.Dr. Yıldız KUZGUNProf.Dr. Yıldız KUZGUN

Bir Dilek TutBir Dilek TutBir Dilek Tut
Nihan ÖZHÜSREVNihan ÖZHÜSREVNihan ÖZHÜSREV





İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş�rme Uygulama 

ve Araş�rma Merkezi Dergisi

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Yunus SÖYLET

Sahibi ve Sorumlu Müdür

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DİNN

Röportaj ve Fotoğraflar

Seda MUMLU

Düzeltme 

Ferhat ARSLAN

Nuray EMRAH

Seda MUMLU

Grafik Tasarım

Sedat UÇAR 

Baskı

FABRİKA MATBAA 

h�p://www.fabrikamatbaa.com

Yayının Türü

Yerel Süreli-Online

Yayının Mahiye�

Kültürel ve Kariyer Amaçlı

Yayının Süresi ve Dili

Yılda 1 kez Türkçe

Basım Tarihi

20.12.2014

Bu Dergi İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş�rme Uygulama ve Araş�rma

 Merkezi tara�ndan yılda en az 1 kere çıkarılır. Bu Dergi'de yer alan bütün

 bilgilerden yazan kişiler sorumludur.



2

Prof.Dr. Yunus SÖYLET
İstanbul Ün�vers�tes� Rektörü

Türkiye'nin gelecekte güçlü ülkeler arasında 
bulunmasını is�yorsak bilgi üreten ülke olmak zorundayız. 
Kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve 
üniversitelerin bir araya geldikleri ve herkesin üzerine düşen 
görevi yap�ğı ülkeler hızla gelişiyor. İşte o zaman 
sürdürülebilir bir kalkınma, sürdürülebilir bir yaşam ve umut 
bağlanabilecek bir gelecekten söz etmek mümkün hâle 
geliyor.

Üniversitemizde çok önemli araş�rmalara imza 
a�lıyor. Birçok bilim insanımız gece gündüz demeden bilim 
üre�yor. Bunları yakından takip ediyor ve gururlanıyoruz. 
Ancak is�yoruz ki hem bu çalışmaların sayısı daha çok artsın 
hem de yapılmakta olan bu çalışmaları toplumla daha çok 
buluşturalım; sanayi bu bilgileri daha çok kullansın, bu bilgiler 
ürünlere daha çok dönüşsün, insanımız bu bilgilerle haya�n 
içinde daha çok karşılaşsın. 

Biz öyle bir çalışma poli�kası geliş�relim ve bunu 
topluma hisse�relim ki sanayinin de u�u gelişsin, gelecekteki 
ürün ve hizmetleri tasarlarken önü açılsın, üniversite ile iş 
birliği yapma ih�yacını hissetsin. Üniversitelerin Türk 
sanayisinin, teknolojik gelişiminin, inovasyonunun AR-GE 
merkezleri hâline gelmeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde milli 
gelirimizi ar�rabilir, insanımızın daha iyi şartlarda yaşamasını 
sağlayabiliriz. 

Çok değerli öğre�m üyelerimiz var ve sanayicilerin bir 
kısmı onları zaten buluyorlar. Ancak bu bireysel ilişkilerin 
dışında kurumsal ilişkileri de geliş�rmek zorundayız. Bunu 
üniversitenin temel görevlerinden birisi hâline ge�rip bu 
topyekûn ilişkiyi kurmak ve güçlendirmek gibi bir görevimiz 
var. Bu, bir kültür değişimini de gerek�riyor. Hem sanayide, 
hem kamuda, hem sivil toplum kuruluşlarında hem de 
üniversitelerde bu değişime ih�yaç olduğunu görüyorum. İki 
temel konuda değişimi gerçekleş�rmeliyiz.

Bu nedenle bir yandan KARİYER MERKEZİ,  Çocuk 
Üniversitesi, Sürekli Eği�m Merkezi, Açık ve Uzaktan Eği�m 
Fakültesi gibi son 6 yılda kurduğumuz birimleri etkin 
kullanarak eği�m - öğre�m alanında toplumla daha yakın 
i l işkiler kurarken, diğer tara�an da araş�rmaların 
patentlenmesi ve �carileş�rilmesi konusunda sanayi 
kurumlarıyla daha yakın ilişkiler kurmaya çalışıyoruz.

“Bilgi üreten ve paylaşan üniversite”

Müthiş bir rekabet ortamında yaşıyoruz. Siz bir şeyi 
tonlarca üre�p sa�yorsunuz, bir başkası ise üre�ği bir gramlık 
başka bir şeyi satarak sizin aldığınızdan fazlasını alıyor. Bu 
nedenle günümüzde nitelikli insan eği�minin yanı sıra yeni 
bilgi üre�mi ve ürüne dönüştürülmesi hiçbir zaman olmadığı 
kadar önem kazanmış durumda. İçinde yaşadığımız bilgi 
toplumunda bir ülkenin üniversiteleri bilgi üre�yorsa, bu 
bilgiyi paylaşıyorsa, yetenekli insanlara doğru aktarıyorsa, 
yetenekli insanları çok sayıda ye�ş�riyorsa, üre�len bilginin 
topluma dokunmasını sağlıyorsa, bilgiyi yüksek teknolojik 
ürünlere dönüştürebiliyorsa, sanayi ile, sivil toplum 
örgütleriyle, yerel ve merkezi yöne�mlerle birlikte çalışıp 
bilgiyi katma değere dönüştürerek topluma ulaş�rabiliyorsa 
işte o ülkeler hızla yükseliyorlar.

Gel işmiş  ü lkelere bak�ğımızda,  o  ü lkeler in 
üniversitelerinin sanayi ile kol kola eği�m ve araş�rma 
yap�klarını, birlikte yeni ürün ve hizmetler geliş�rdiklerini, 
ayrılmaz bir bütün olduklarını ve bu sayede hep birlikte 
küresel marka hâline geldiklerini görüyoruz. 

Üstelik ar�k tek başına bir üniversite değil, birkaç 
üniversitenin bir araya geldiği, ortak çalışmalar yap�ğı, 
uluslararası işbirliğinin ön plana çık�ğı bir dönemi yaşıyoruz. 
Farklı üniversiteler, güçlü oldukları alanlarda bir araya gelip 
birlikte projeler geliş�riyorlar. Çünkü içinde yaşadığımız 
dönemin hızına ye�şmek başka türlü mümkün değil. 
Dünyanın geldiği nokta bu.

“Girişimci ve yenilikçi üniversite”

Bildiğiniz gibi TÜBİTAK son üç yıldır, Türkiye'nin en 
girişimci ve yenilikçi üniversitelerinin sıralamasını yapıyor. 
Nedir girişimci ve yenilikçi üniversite? Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi, 5 boyu�an oluşuyor; Bilimsel ve 
Teknolojik Araş�rma Yetkinliği; Fikrî Mülkiyet Havuzu; İş Birliği 
ve Etkileşim; Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü ve son olarak 
Ekonomik Katkı ve Ticarileşme.

 Sanayi ile işbirliği, bilgi üretmek ve paylaşmak, 
girişimci olmak ve yenilikçi olmak kavramlarını alt alta 
sıraladığımızda İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin 
(İSTANBUL KAGEM) önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Son 4 
yılda Kariyer Merkezimizin yap�ğı çok önemli çalışmalar var. 
Yukarıda saydığımız önemli alanların her birinde Kariyer 
Merkezi'nin de bir etkinlik düzenlediğini görüyoruz. Bu 
İSTANBUL KAGEM'in değerini çok daha fazla ar�rıyor. 
İ STA N B U L K AG E M'in etkinliklerini sıraladığımızda 
öğrencilerin yenilikçi ve girişimci olması için büyük çaba sarf 
edildiği görülüyor.

“Gönüllü Staj Projesi“

“ G ö n ü l l ü  S ta j  P ro j e s i “  i l e  ö ğ re n c i l e r  s a n ay i  i l e 
buluşuyor.Kariyer Merkezimizin “Gönüllü Staj Projesi” 
kapsamında zorunlu stajı bulunmayan öğrencilerimiz için 39 
kurumla yap�ğı anlaşma sonucunda toplam 1722 
öğrencimize staj yapma olanağı sağlandığını görüyoruz.

“İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri“

İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri etkinlikleri her yıl daha da 
güçlenerek devam ediyor. Her yıl birçok öğrencimizin ka�ldığı 
Ka r i ye r  G ü n l e r i ' n d e ,  te c r ü b e l i  i n s a n  kay n a k l a r ı 
yöne�cilerinden kariyer planlamasının inceliklerini 
öğrenmeleri, firma ve sektörleri daha yakından tanıma �rsa� 
bulmaları, staj ve iş başvurusu gibi konularda firma 
yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunmaları sağlanıyor.  

“Yurt Dışı Eği�m ve Kariyer Günleri“

2 yılda toplam 36 üniversite ve 15 dil okulu öğrencilerimizle bir 
araya ge�rildi. İki etkinliğe toplamda 2800 öğrencimiz ka�ldı.

“Öğrenci & Mezun İle�şim Sistemi“

İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci, mezun ve akademisyenleri 
arasındaki ile�şimi ar�rmayı amaçlayan Öğrenci & Mezun 
İle�şim Sistemi (ÖMİS) projesinin pilot uygulaması Haziran 
2014'te başladı.

Hasan Ali Yücel Eği�m Fakültesi'nden 400'ün üzerinde 
öğrencinin ka�lımıyla başlayan pilot uygulama sürecinde 
g e l i ş � r m e  ö n e r i l e r i n i n  t o p l a n m a s ı  v e  s i s t e m i n 
zenginleş�rilmesi için çalışmalar devam ediyor.

“Pra�k İngilizce Konuşma Kulübü“

İstanbul Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin 2010-2011 eği�m-
öğre�m yılından bu yana yürü�üğü “İngilizce Pra�k Günleri” 
yeni eği�m-öğre�m yılında da devam ediyor.

İSTANBUL KAGEM  girişimci ve yenilikçi ruhuyla Kariyerist 
Dergisi'nin yeni bir sayısını daha çıkar�yor. Başarılı çalışmaları 
için başta Merkezimizin Müdürü Sayın Prof.Dr. Ayşe Ayçiçeği-
Dinn'i ve bütün ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum.

SANAYİ İLE KURUMSAL İLİŞKİLER KURMALIYIZ
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İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme 

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürü'nden
Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DİNN
İSTANBUL KAGEM Müdürü

      Sevgili İstanbul Üniversiteliler,

Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Öğrenci, mezun ve 

mensuplarımızın kariyer planlamalarında kendilerini doğru 

değerlendirip, ilgi alanlarını belirlemeleri, bilgi ve becerilerini 

geliş�rmeleri, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmeleri, karşılarına 

çıkacak olan �rsatları görüp değerlendirmeleri ve böylece 

uzun ve kısa vadeli planlar yapmaları amacıyla kurulan Kariyer 

Geliş�rme Uygulama ve Araş�rma Merkezi geç�ğimiz nisan 

ayında dördüncü yılını doldurdu.

Şu anda okumakta olduğunuz “Kariyerist Dergisi” de her yıl 

düzenli olarak çıkardığımız dergimizin dördüncü sayıdır.

Biz Kariyer Merkezi olarak, bir kariyer merkezi “kariyer 

geliş�rme başlığı al�nda neler yapmalıdır?” dedik ve 

üniversitemizin verdiği  imkanlarla kendimize bir faaliyet 

çerçevesi çizdik.

Eminim ar�k hemen herkes faaliyetlerimizden haberdardır 

ama en azından bu sene eği�me başlayan öğrencilerimiz ya da 

üniversitemizde bu sene görev yapmaya başlayan 

personelimiz için her sayımızda belir�ğim faaliyetlerimizi 

kısaca ha�rlatmak isterim. 

Kariyer planlamanın olmazsa olmazları vardır: İşte bunların 

en başında ilgi ve becerinizin tespi� ve buna göre kendinizi 

geliş�rmeniz için Merkezimizin web sitesinde kullanıma 

sunduğumuz Kendini Değerlendirme Envanteri ve yine 

olmazsa olmaz dediğimiz gerek yüz yüze gerekse online 

Kariyer Danışmanlığı, Uzmanlarla Sohbetler Serisi, İstanbul 

Üniversitesi Kariyer Günleri, Tıp Kariyer Günleri, Yurt Dışı 

Eği�m Fuarı, Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Stres 

Yöne�mi, Zaman Yöne�mi, Etkili İş Arama Becerileri, Etkili 

İle�şim ve Çözüm Yolları gibi eği�mler, İş Gezileri, Yabancı Dil 

Konuşma Projesi, eğlencesiz kariyer planlama olmaz 

düşüncesinden hareketle düzenlediğimiz İstanbul 

Üniversitesi Pikniği ve yine sizlerin iş haya�na köprü 

yapmanıza yardımcı olacak Staj Projesi, Üniversitemize yeni 

kayıt olmuş Üniversitemizi ve Kariyer Merkezi'ni tanıtmayı 

ayrıca sizleri kaynaş�rmayı amaçlayan Akran Rehberliği 

Projesi gelmektedir.

Bütün bunlarla birlikte belki de en önemlisi her zaman 
sizden gelen isteklere imkanlarımız dahilinde açık olduk.

Buradan bu çağrımızı tekrarlıyoruz ve geri bildirimlerinizi 

bekliyoruz.

Şimdi biraz da Kariyerist dergimizin içeriğine bir göz atalım:

"UZMANINA SORDUK" bölümünde mezunlarımız başta 

olmak üzere alanında uzman kişilerle yap�ğımız röportajları, 

"SOSYAL SORUMLULUK VE BEN" bölümünde ise Toplum 

Gönüllüleri Vak� ve Bir Dilek Tut Derneği ile yapılan 

röportajları bulacaksınız. "SÖZ UÇAR YAZ I  KAL IR" 

bölümünde kariyerinizi planlarken ve yöne�rken sizlere 

yardımcı olacak bilgileri, uzmanlaşmış kişilerin yazılarını 

sizlerle buluşturduk. Her sayımızda olduğu gibi yine 

dergimizin "BİZ BİZE YAZDIK" bölümünde Merkezimizin 

gönüllü staj projelerinde yer alan öğrencilerimizin staj 

tecrübelerini ve Yurt Dışı Kariyer Günleri'nde çekilişlerimize 

ka�larak yurt dışına çıkmaya hak kazanan öğrencilerimizin 

yurt dışı  deneyimlerini  sizlerle paylaş�k. "KU LÜ P 

TANITIMLARI" bölümünde de öğrenci kulüplerini yakından 

tanımaya devam e�k. "KİTAP KÖŞESİ"nde kariyerinize yön 

vermede yardımcı olacak ve kişisel gelişiminize katkı 

sağlayacak bazı kitapların tanı�mlarına yer verdik. "BU YIL 

NELER YAPTIK" bölümünde ise Merkezimizin 2013-2014 

eği�m-öğre�m yılında gerçekleş�rdiği faaliyetleri sizlere 

sunduk.

2014-2015 eği�m-öğre�m yı l ında tüm İstanbul 

Üniversitelilere başarılar diler, yeni sayımızda görüşmek üzere 

sevgilerimi sunarım.
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A.A.D. : Sayın Prof.Dr. Yıldız Kuzgun Hocam, Merkezimize hoş 
geldiniz, sizi Merkezimizde ağırlamak bizim için büyük bir 
onurdur. Özellikle KDE’nin (KDE)  öğrencilerimizin ve 
mensuplarımızın ücretsiz olarak kullanmasına izin verdiğiniz 
için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü röportajımızda 
özellikle KDE  üzerine konuşmak is�yorum ama öncelikle sizi 
okurlarımıza kısaca tanıtmak is�yorum. Prof. Dr. Yıldız Kuzgun 
kimdir, bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Y.K. : 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümünü, psikoloji tezli olmak üzere  bi�rdim. Bu 
arada İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisiyken 
psikiyatri ser�fikası da aldım. Orada bir dönem derse devam 
etme, daha sonra da iki ay staj yapma gerekliliği vardı. O 
stajları yaparken psikoloji laboratuarında klinik  testlerle 
tanış�m. 

O zamanlar biz psikologların birinci derecede işi test 
uygulamak�. Fakülteyi bi�rdikten sonra psikiyatri kliniğinde 
sürekli çalışmam istendi. Çocuk psikiyatrisi yeni kuruluyordu. 
Beni çocuk psikiyatrisinde çalış�rmak için  aldılar. Orada 
zihinsel özürlü çocuklara Stanford-Binet, Alexander 
performans tes� gibi zeka  testleri,  ye�şkin hastalara da başta 
Rorschach tes� olmak üzere bazı kişilik envanterleri ve bilişsel 
testler uyguluyordum. Klinik psikolog değildim, sadece  lisans 
derecem vardı Psikoloji eği�mim sırasında psikolojik testler 
konulu bir ders görmemiş�m. Test uygulamayı ve 
yorumlamayı  laboratuar şefimiz merhum Dr. Yani 
Anastasiadis'den öğrendim Yani  klinik psikoloji alanında 
çalışırken testör görevi yap�m.

 Daha sonra Milli Eği�m Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve 
Araş�rma Merkezine geç�m. Orada sadece bilişsel testler 
uyguladım. Bu sırada   rehberlik alanında ölçme araçları 
geliş�rme konusunda ye�şmek üzere Amerika Birleşik 
Devletlerine gönderildim. Ama gi�ğim üniversitede bak�m ki 
bana  Stanford-Binet ve benzeri bazı başka testleri zaten 
biliyorum, bana  öğre�lecek bir şey yok.  Ben de genel 
rehberlik alanında bir master derecesi alıp yurda  döndüm.  

   

Türkiye'ye döndükten sonraki çalışma yerim Talim ve Terbiye 
Dairesi Rehberlik Bölümü'ydü. O zamanlar Türkiye'de okul 
rehberlik servisleri yeni kuruluyordu.

A.A.D. : Yani üniversiteye dönmediniz, Milli Eği�m'de 
çalışmaya başladınız?

Y.K. : Evet, bir üniversitede görev yapmış akademisyen 
değildim zaten. Sadece İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Kliniğinde  psikolog olarak   çalışmış�m. Ankara'ya 
gelişimde Talim ve Terbiye Dairesinde rehberlik alanında araç 
geliş�rme işlerinde çalışacak iken ölçme değerlendirme 
bölümünün eleman ih�yacı sebebiyle ölçme değerlendirme 
bölümüne alındım. Ne demek ölçme değerlendirme bölümü? 
Seçme sınavlarına test hazırlayan bu bölümde  yetenek 
te s t l e r i  g e l i ş� re n  b i r  g r u b u n  i ç i n d e  ç a l ı ş m aya 
başladım.Yetenek testleri seçme sınavları kadar öğrenci 
başarısını değerlendirmede ve mesleğe yönlendirmede de 
çok gerekli ölçme araçlarıdır. Şunu söyleyebilirim: bu grubun 
içinde kendisinden en çok yararlandığım kişi Dr. Fethi Toker' 
dir. Kendisinden çok şey öğrendim. Amerika'da öğrenme 
�rsa� bulamadığım pek çok şeyi kendisinden , yaparak,  
yaşayarak öğrendim.  Orada akademik yeteneği ölçen testleri 
yanında okuduğunu anlamayı ölçen, muhakemeyi veya 
çıkarsama yeteneğini ölçen testler de  geliş�rme çalışmaları 
bilişsel testler alanında  bilgi ve becerimin gelişmesine 
yardımcı oldu.. 

Hace�epe Üniversitesi'ne öğre�m görevlisi olarak görev 
almakla akademik  haya�m başlamış oldu. ( Yıl 1969)

A.A.D. : Hace�epe ve sonrası…

Y.K. : Hace�epe Üniversitesinde çalışırken 1975 yılında da 
ÖSYM'ye danışman olarak alındım.. Daha önce ifade e�ğim 
gibi, Milli Eği�m Bakanlığı'nın yürü�üğü eği�m ens�tülerine, 
Anadolu liselerine giriş sınavlarında kullanılacak  testlerin 
hazırlanmasında görev almış�m. 



Herhalde bunun için ÖSYM beni seçme sınavlarında 
kullanılacak yetenek testlerini hazırlayan gruba danışman 
olarak görevlendirdi. 

 Doçentlik tezim meslek danışmanlığının bireylerin ilgi ve 
yeteneklerine uygun meslekleri tanımalarına etkisi konulu 
deneysel bir araş�rma idi  Ayrıca mesleğe yönlendireceğim 
bireysel görüşmelerle bu işleri yapacak�m. 43 mesleği 
tanı�cı bir kitapçık hazırladım. Bunları kendi imkanlarımla 
bas�rıp bireysel görüşmeler sırasında kullandım. Bu 
kaynakları, yani bu meslekler hakkındaki bilgiler derlerken 
kısmen  Amerika'da basılmış meslek ansiklopedisinden 
yararlandım  kısmen de  bizzat gidip meslek üyeleri ile 
konuştum. Benim çok özlediğim bir şeydi. Kendimi ar�k 
meslek rehberliğine adamış�m, bunu rehberlik alanındaki 
dallardan biri olarak benimsemiş�m.

ÖSYM de çalışırken Kurum benden  üniversite programlarını 
da içine alan bir kaynak kitap hazırlamam istendi. Bu defa 
daha kapsamlı sayıca ve içerik olarak da zengin ilk kitabı 
çıkardım. Kitap bütün üniversitelere, orta dereceli okullara ve 
rehberlik merkezlerine gönderildi. Kitaba “Eleş�rilerinizi 
bekliyoruz eksiği hatası var mı ?” diye mektup eklendi. Sadece 
bir rehberlik merkezinden  “Çok teşekkür ederiz, güzel bir 
kaynak fakat arkasında öğrencinin ilgilerini ölçen bir ölçek 
bulunsa daha iyi olur.” diyen bir cevap geldi. Bu isteği 
heyecanla karşıladım ve hemen  20-30 maddelik bir ölçek 
hazırladım, o sırada başkan yardımcısı olan Dr. Fethi Toker'e 
götürdüm. Dedi ki, “Bu böyle olmaz. Bunun geçerliliğini, 
güvenirliğini sağlayacak  çalışmalar yapmalısınız” dedi.   Ben 
de “Öyleyse bunu dip köşe ele almalıyım. ” dedim. Uzun süre 
uğraş�m. Hazırladığım  ilgi envanterini 2000 kişiye 
uyguladım. Geçerlik ve güvenilirliğini tar�şılmaz kanıtlarla 
saptadım.  Size böylece KDE'nin hikayesini anlatmış oldum.

A . A . D.  : K D E ' y i  2 0 1 0  y ı l ı n d a n  i � b a re n  İ s ta n b u l 
Üniversitesi'nde öğrencilerimizin hizme�ne sunduk. Sizce 
üniversite öğrencileri açısından bu envanteri doldurmak 
onlara ne tür faydalar sağlayacak�r?

Y.K. : Ar�k üniversitelerde alan, yan alan var. Yaşam boyu 
eği�m diye bir kavram ve uygulama  ortaya çık�. Bir insan 
ortalama olarak haya� boyunca en az 3 meslek değiş�recek, 
öngörü bu. Böyle olunca, zaman zaman kişiliğin yeniden 
değerlendirmesi gereği  ortaya çıkıyor. Ayşe Hanım, bildiğiniz 
üzere,  insanlar çok zengin yeteneklerle dünyaya geliyor ama 
bunlardan ancak birinin, ikisinin gönlünü edebiliyor meslek 
seçerken… Bir program seçerken mesela belli bir bölümün 
belli bir programına yerleşiyor çok dar bir alana yerleşiyor. O 
zaman diğer yeteneklerini o an için geri plana koymuş oluyor. 

Yerleş�ği programda çeşitli sebeplerle mutsuz olabiliyor. 
Hocalarıyla uzlaşamıyor yahut “ben buradan çıkarsam iş 
sahibi olamam”, diyor. Yeni �rsatlar ortaya çık�, diyor. Dünya 
değiş�, diyor. Ben başka bir alana geçmek is�yorum, diyor. O 
zaman yeniden değerlendirme ih�yacı ortaya çıkıyor. Yeni 
değerlendirme yeni iş imkanları çerçevesinde yapılıyor. 
Bugün diyelim ki bankacılık sistemi gayet iyi işliyor. Bankacılık 
alanında iş varsa kişi, öğretmenlik alanında işler kötü gidiyor 
düşüncesiyle bankacılığa geçiyor. Kendini bu sefer bankacılığı 
dikkate alarak yeniden değerlendiriyor ve her yerleş�rmede 
bir değerlendirme yaparken böyle araçlara da ih�yaç oluyor. 
Her seferinde KDE’ye başvurmak şart değil. Başka araçlar 
kullanılabilir. Araca da ih�yaç olmayabilir. Zaten bu aracın 
amacı kişiye yetenek fotoğra�nı vermek değil kendini 
araş�rmaya güdülemek�r. Kendi içine bakarak, geçirdiği 
deneyimleri değerlendirerek, ben nerelerde mutlu 
oluyorum, ne iş yaparken mutlu oluyorum? sorusunu 
kendine sorarak yani iç görü geliş�rerek yetenek ve ilgilerinin 
farkına varmasını sağlamak�r amaç.

A.A.D. : Büyük resme bak�ğımız zaman şu da Üniversitemiz 
açısından çok yararlı diye düşünüyorum. Biz, üniversite 
olarak öğrencilerimizin bu envanteri her yıl doldurmalarını 
rica ediyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizin hem kendilerindeki 
gelişmeyi görmeleri hem de bizim üniversitedeki girdi ve 
çık�ları görebilmemiz mümkün olacak�r. Ne dersiniz hocam?

Y.K. : Çok doğru. Böyle bir �rsat var burada. Bundan 
yararlanması lazım parasız verilen güzel bir eği�m hizme�. 
Bakın bu bir kültür meselesi. Yeni yeni gelişiyor Türkiye'de.  
İsteniyor ki siz hemen başvuran  kişiyle konuşacak ve 
notlarına bakacaksınız hemen en doğru seçimi veya seçeneği 
göstereceksiniz. Hayır, biz burada sorumluluğu kişiye 
yüklüyoruz. Sen bulacaksın, sen söyleyeceksin. Şimdi 
önünüze bakın, burası bir kafeterya. Önünüze çeşitli 
yemekler konulmuş, bu yemeklerden hangisini yemek 
istediğinizi sizin vücudunuz söyler. Bu da öyle. Bu sizin 
kişiliğinizdir. Burada neler var size sunuyoruz. Siz 
seçeceksiniz. Bu seçimi yapabilmeniz için sağlığınızı 
düşüneceksiniz, iştahınızı düşüneceksiniz, ödeyeceğiniz 
paray ı  düşüneceks in iz .  Yemek yeme zamanın ız ı 
düşüneceksiniz.

A.A.D. : Bir de birçok mesleğin içinde alt ana branşlar var. 
Mesela psikolojiye bak�ğımızda klinik, sosyal, deneysel 
birçok alt alanımız var. KDE'nin böyle bir işlevi olabilir mi? 
Yani şu şu özellikler olduğunda şu işlere, mesleklere daha 
yakınsınız gibi?

Y.K. : YÖK, üniversiteye girişte genel alanlara göre yerleş�rme 
yapar.. Alt alanlara yöneliş genellikle lisansüstü eği�m 
sırasında olur. Lisans eği�mi kişiye alt alanları tanıma �rsa� 
verir. Bir öğrencinin değişik alt alanlardan aldığı derslerde 
başarısı, değişik derslere karşı tutumu kendisine ileri 
eği�mde hangi alt alanda mutlu ve başarılı olacağının 
göstergesidir. Bunun için KDE türünden bir envanter 
uygulanmasına gerek yoktur.
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A.A.D. : Kariyer Merkezi'nde üniversitemizden bu envanterle 
ilgili veriler toplamaya çalışıyoruz. Bir veri tabanımız var. 
Böyle bir grup yapabilirsek mesela psikoloji içerisinde 
öğrenciler nereye eğilimli ve burada hangi özelliklerde 
gruplaşıyorlar  gibi fakülte fakülte bir analiz yapmak is�yoruz.

Y.K. : İyi olur.

A.A.D. : Biraz da öğrencilerimize KDE'yi tanıtmak adına şunu 
sorayım hocam? İlgi, beceri ve yetenek başlıkları var. Burada 
neyi kastediyoruz, çok kısa bir bilgi verebilmeniz mümkün 
mü? İlgi dediğimiz ne, beceri ne, keza yetenek?

Y.K. : Tabii. Bunlarla ilgili benim bir giriş bir de daha ileri 
düzeyde meslek danışmanlığı kitabım var, oralardan da bilgi 
alabilirsiniz. Yetenek nedir, ilgi nedir, bunlara değinirken belli 
bir ilgi anlayışım var. Mesela, birisi 'ben müzikten çok 
hoşlanıyorum, çok severim müziği' diyor. Pekiyi, müzik için ne 
yaparsın? Hiç bir şey yapmıyorsa, sadece dinleyiciyse ilgisi en 
alt düzeydedir. Çok sevdiğini söylüyor, 'dinlemeyi çok seviyor' 
derim ben ona. Bazısı dinlemeyi de sevmeyebilir ama sadece 
dinleme düzeyinde ele alırsak bu kişinin kulak hassasiye� 
dolayısıyla müzik dinlemekten çok hoşlandığını söylerim.

A.A.D. : İlgi en alt düzeyde  de var olur diyebilir miyiz?

Y.K. : Tabii, ilginin de yeteneklerin de düzeyleri vardır. Ben 
yetenekle ilgi arasında kesin fark yapmayanlardanım. Bir 
paranın iki yüzü gibidir yetenek ile ilgi. Mesela, çocuk müziğe 
çok ilgi duyuyor ama başarılı olamıyor deniyor.  Çok ilgi 
duyuyor diye  anne-babası örneğin piyano dersi aldırıyor. 
Ama çocuk iyi bir dinleyici olacak düzeyde yetenek sahibi  
olduğundan piyano çalmayı  öğrenemiyor, gitarı da 
öğrenemiyor.  Sevmek yani ilgi duymak özen�  ile 
karış�rılmamalı. Ben psikolojiyi çok seviyorum diyen kişi o 
alana yeteneği ölçüsünde bağlanabilir. Aksi durum heves�r ve 
kısa sürede söner gider. 

A.A.D. : Anladım.

Y.K. : Şöyle bir şey var, bir şeyi yapmaya kalk�ğınızda 
beceriksiz olursanız, istenen düzeyde bir ürün ortaya 
koyamazsanız bir daha yapma hevesi duymazsınız. Başarı en 
etkili güdüleme aracıdır.. Başarı gösterdikçe o alanda daha 
fazlasını yapmak istersiniz. Yetenekler çeşitlidir. Buna bağlı ilgi 
çeşitliliğinden de söz edebiliriz. Bir kişinin   çeşitli 
yeteneklerim arasında müzik birinci iken laboratuar 
çalışmaları ikinci spor, üçüncü resim son sırada olabilir Tabii 
burada “hangi alanda daha çok para kazanırım, hangi alanda 
daha çok kendimi tanı�rım” sorusu gündeme  ge�rilince 
buna verilecek yanıt şu olmalıdır:

Kişi en yetenekli olduğu alanda kendini çevresine  tanıtabilir, 
başarılı  olabilir, ve sonuçta mal mülk sahibi de  olabilir. 
Özen�yle ilgiyi ayırt etmeyi burada ısrarla vurgulamak 
gerekir. 

A.A.D. : Biz KDE'nin çözümü için şöyle bir pra�k geliş�rdik. 
Her sayfanın sonunda bir kaydet butonu var. Yeni gençlik, 
biliyorsunuz, ar�k bir oturuşta 300 soruyu cevaplamak 
istemiyor. 

Cevap verip envanteri çözerken ara verip kaldığı yerden 
devam edebileceği bir sistemimiz var. Bizim öğrencilerimiz 
şanslı aslında.
Y.K. : Doğru bir uygulama.  Yalnız kariyer danışmanlığı hizme� 
ilgi ve yetenek test ya da envanterleri uygulamak değildir. Bu 
tür ölçme araçları  bir psikolojik danışmanlık hizme� eşliğinde 
uygulanmalıdır. 
Danışman burada “Bunu biz size niçin uyguluyoruz? Bu işlem  
sadece sizin böyle bir envantere cevap verirken içinize 
dönmenizi sağlamak ve düşündürmek için yapılıyor. Buradaki 
her bir maddeyi envanteri bi�rdikten sonra düşünmeniz . 
Şuraya şu işare� koydum ama acaba gerçekten böyle mi? Bu 
maddeyle ilgili diğer genel ortamlarda kendimi bir yoklayayım 
bakalım, hakikaten öyle mi?  diye kendi kendinize 
sorgulamanız bekleniyor” şeklinde açıklamalar yapmalıdır. 
Yani kişi verdiği cevabın ne derece geçerli olduğunu bile 
düşünmeye başlayabilmeli. Amaç kişinin kendi üzerinde 
düşünmesi, kendi iç dünyasına dönmesi, kendini araş�rması 
ve bunu neredeyse mesleki ömrünün sonuna kadar 
sürdürmesidir.

 A.A.D. : Onun için tekrar tekrar doldurabilecek bir ölçüm diye 
düşünüyorum.

Y.K. : Haklısınız. Aslında amaç “Ben kimim, ne yapabilirim?”, 
“Ben kimim, hangi ortamlarda mutlu oluyorum?”, “Ben bir 
eği�m programına gireceğim, para da ya�racağım, o 
programda ne kadar mutlu olacağım ya da ne kadar yarar 
sağlayacağım?”, “Alt yapım müsait mi?”, “O mesleğin 
gerek�rdiği işlere gerçekten gönlüm var mı?” gibi birtakım 
soruların aklına takılmasına yardımcı olmak�r. Bununla 
birlikte bu envanter hakkında kesinlikle söyleyebileceğim şey  
hem öğrenciyi hem de sizi bir görüşmeye hazırlama işlevine 
sahip olduğudur .

A.A.D. : KDE’ nin yetenekler alt ölçeği bize öğrenci ile ilgili 
nasıl bir bilgi veriyor? 

Y.K. : KDE'nin yetenekler alt ölçeği kişinin sözel, sayısal ve 
şekil uzay yeteneklerini ne düzeyde gördüğünü ölçer. Bulunan 
değer kişinin kendisi hakkındaki öznel yargısını yansı�r. 
Sayısal yetenek alt ölçek puanı yüksek ise bunun geçerliliğini 
sınamak gerekir. Bunun en kes�rme yolu kişinin matema�k 
derslerinde aldığı notların ortalamasına bakmak�r. Bu yeterli 
değildir. Ayrıca kişinin not ortalaması yüksek ise bunu nasıl 
başardığı sorgulanmalıdır. Yani çok uzun süre dershaneye 
giderek matema�kten yüksek notlar almışsa matema�k 
yeteneğini çaba ile geliş�rmede sona geldiği, potansiyelinin 
düşündüğü kadar veya özlediği kadar olmayabileceğini 
söyleyebiliriz.

Bir şey kendiliğinden coşup taşmışsa orada bir kaynak var 
demek�r. Bir yerde sondaj yapıyoruz diyelim, bir şeyler 
çıkıyor, yani su ya da petrol çıkıyor ama kısa bir süre sonra 
kesiliyorsa orada kaynak zengin değilmiş, işletmeye 
değmeyecek kadar azmış deriz. Yetenekler de böyledir. 
Nereden en çok öğrenme gücü �şkırıyor, onu bulmak gerekir. 
Güçlü bir yeteneği gerek�ren bir meslek bugün rağbet 
görmeyebilir. 
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Üniversite adaylarına tavsiyem  girmek istediği alan, bölüm 
ya da programda neler okutulduğunu iyice araş�rmaları 
gerekir. Bir programa kaydını yap�rıp eği�me başlayan 
öğrenciler de eği�mi boyunca hangi konularda ne düzeyde 
dersler alacağını ve bi�rdiğinde alacağı diplomanın 
kendilerine ne gibi haklar sağlayacağını öğrenmesi yararlı 
olur.  diplomasında  alacağını Örneğin psikoloji bölümüne  
giriyor, bi�rince terapist olacağını ya da olduğunu zannediyor. 
Psikoloji yalnız ruhsal bozukluklarla ilgili bir bilim dalı değildir. 
Klinik psikoloji  psikolojinin içinde bir alt daldır ve lisans 
eği�mi kişiye terapist olarak çalışma hakkı vermez.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencileri “Branşınızı iyi biliyor 
musunuz, baştan sona ne okuyacağınızı biliyor musunuz, 
sonunda ne olacağınızı aşağı yukarı biliyor musunuz?” gibi 
sorularla akademik çevrelerini incelemeye teşvik etmek 
yararlı olur.   .

A.A.D. : Sizin gibi değerli bir hocamızı bulmuşken en son şunu 
sormuş olayım. Size göre başarının sırrı nedir? Yani siz kendi 
hayat hikayenize ve çevrenizdeki başarılı kişilere bak�ğınızda 
genel özellikler nedir?

Y.K. : Başarının sırrı hedefi iyi belirlemek ve üzerine gitmek�r.  
Bir de sorumluluk duygusu. Bir görev bana verildi mi, bir 
görev benden beklendi mi elimden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışırım. Baştan savma yapmam, görevi yapamıyorsam da 
bunun benim işim olmadığını ve yapamayacağımı ifade 
ederim. Başarı sayıyorsanız, belki zekadan da, bilgiden de 
önemli bu sorumluluk duygusu!!!

A.A.D.: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Yani o meslek beklenen düzeyde gelir sağlamayabilir ama her 
şeyden önce o mesleğin üyesi olan kişi başarılı olduğu bir 
alanda çalışmaktan dolayı mutlu olur. Ayrıca o alanın en üst 
düzey insanı olma ve bu yolla iyi para kazanma şansına da 
sahip olabilir.  

A.A.D. : KDE ile başladığımız sohbe� daha genel ele alıp 
kariyer tanımınızı sormak is�yorum.

Y.K. : Kariyer yabancı bir sözcük. Kariyer kavramı, bir ömür 
boyu yani okul haya�ndan emeklilik haya�na mesleki ömrü 
tamamen bi�nceye kadar kendini geliş�rme ve haya�nı 
kazanma konusunda yap�ğı her şeyi ifade eden bir terim. 
Kişinin okul başarıları, hobileri, değişik ortamlarda yap�kları 
ve mesleğe girişten emekliliğe kadar geçirdiği evreler  aynı 
meslek çizgisinde mi gitmiş, , yan dallarına mı yönelmiş, başka 
meslek dallarına mı yönelmiş, tamamen meslek mi 
değiş�rmiş? Kariyer dediğimiz zaman bir kimsenin 
yeteneklerini, haya�nı kazanmak için yeteneklerini kullanma 
yöntemlerinin bütününden bahsetmiş oluruz.  Bir 
elektrikçinin bile kariyerinden söz edebiliriz. Çırak olarak 
girdi, kalfa oldu, usta oldu, işyeri kurdu, sanayide danışman 
oldu deriz  Bunlar bir hiyerarşi içinde adım adım yükselmedir. 
Aynı dalda olmayabilir. Yan dallarda eği�m alarak da olabilir. 
Mesela işyeri kurmak, orada elektrik üre�minde çalışanları 
yönetmek  yöne�m bilgisi edinmeyi  de gerek�rebilir.

A.A.D. : Üniversitede okuyan birçok öğrenci var, sizin de 
birtakım bilgi birikiminiz var bu anlamda şartları da 
düşünecek olursak Türkiye'de üniversiteye giriş belli bir 
s ınav la  o luyor.  Bu  an lamda ün ivers i teye  g i rmiş 
öğrencilerimize kariyerlerini belli bir noktaya ge�rmek için 
tavsiyeleriniz ne olur?

Y.K. : Bir kere üniversiteye gelen gencin  “Oh, sınavlar bi�, 
bundan sonra rahat edeceğim” düşüncesini kafasından 
tümüyle silmesi lazım. Hayat boyu sınava girecek. Zaten şöyle 
oluyor, siz de yaşamışsınızdır, birinci sını�a ilk ara sınav 
yapıldığı zaman dökülüyor öğrenciler,  çünkü hem yerleşme 
sorunları hem de yeni bir kente uyum sorunları var bir de 
üniversite haya�nın tadını çıkarayım diyorlar sonrasında 
afallıyorlar. Burada da mı sınav var? Evet, burada da sınav var 
ve her zaman sınav var . Bu sınavları kendilerine çileli bir uğraş 
olarak değil de gelişme �rsa� saymaları gerekir. Yani sınavdan 
kurtulmak mümkün değil, doğru da değil bu bir. İkincisi belli 
bir yeteneğinizi öne çıkararak buraya gelmişsiniz başka 
yetenekleriniz de vardır, olabilir. Onların da gönlünü almak 
is�yorsanız üniversitemiz size çok çeşitli imkanlar 
sunmaktadır. Nedir mesela yan dal, çi� ana dal, ser�fika 
programları gibi… Bilhassa yabancı dil çok önemli.

A.A.D. : Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimize neler 
tavsiye edersiniz?

Y.K. : Bir kere girdiği yerden memnun olup olmadığını iyi tahlil 
etmesi lazım. Tıp fakültesi dördüncü sınıfa gelmiş olan bir 
öğrencinin gelip “Hocam ben yanlış yere gelmişim, ben 
heykel�raş olmak is�yordum, burayı bi�rir bi�rmez güzel 
sanatlar akademisine gideceğim” ve elektrik mühendisliği 
bölümüne girmiş öğrenci, “Ben elektriğin ne olduğunu 
incelemek is�yordum, burada elektriğin nasıl üre�ldiği 
anla�lıyor.” diye yakındığına şahit oldum.



UZMANINA SORDUK
RÖPORTAJ KÖŞESİ

10

S.M. Bize ENUYGAR'ı tanı�r mısınız? 

R.A. İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araş�rma 
Merkezi (ENUYGAR) çok disiplinli bir alan olan engellilik 
alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan bir kuruluştur. 
Merkezin amacı disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak 
temelli olarak ele alınması yönünde bilimsel ve toplumsal 
çalışmalar yapmak�r. Engelsiz İÜ ekibi;  Merkez çalışanları, 
Merkezin alt çalışma birimi olan Özel Gereksinimli Öğrenci 
Destek Birimi (kısaca “ENUYGAR Öğrenci Koordinatörlüğü” 
olarak anı lmakta )  o lup çal ışanlar ı  ve İ Ü  Merkez 
Kütüphanesi'ndeki Engelsiz Bilgi Merkezi çalışanlarından 
oluşmaktadır. 

S.M. Üniversitemiz öğrenci ve mensupları bu projede yer 
alabilirler mi?

R.A. Üniversitemizde eği�m gören ve çalışan ve engellilik 
konusuyla ilgili olan herkesi  “Engelsiz İÜ” projesinin bir 
parçası olarak görüyoruz. Şu anda yaklaşık 150 civarında 
engelli öğrencimiz ve 200 civarında engelli çalışanımız var. 
Ayrıca engellilik alanında bilimsel araş�rma yapan ve/veya 
gönüllü projelerde yer alan tüm öğre�m üye ve elemanlarını 
da ekibin içinde kabul ediyoruz.  Bu alanda çalışan veya 
çalışmak isteyen tüm İstanbul Üniversitesi mensuplarını da 
aramızda görmek is�yoruz. Bize herhangi bir fikir veya proje 
ile başvuran herkesi dinliyor ve Merkez olarak destek 
veriyoruz.

S.M. ENUYGAR'ın gönüllülere yönelik eği�m ve planları var 
mı?

R.A. Merkezin tüm faaliyetlerinde gönüllülük esası yer alır. 
Engelsiz Bilinç çalışmalarımız hem öğrencilere, hem de İÜ 
öğre�m elemanları ve personeline yönelik olarak devam 
ediyor. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarıyla da çok sayıda 
faaliyet yürütmekteyiz. 

S.M. ENUYGAR'ın kuruluşu ve kuruluş amacı hakkında bilgi 
verir misiniz? Çalışmalarınız nelerdir?

R.A. 2003 yılı Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Özürlüler 
Araş�rma ve Uygulama Merkezi İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü tara�ndan kuruldu. Merkezin kuruluş amacı, hem 
İstanbul Üniversitesi'nde eği�m gören engelli öğrencilere 
akademik ve sosyal destek vermek, hem de engellilik alanında 
çalışmalar yapmak�r.
2004-2013 yılları arasında “Görme Özürlü Öğrenciler için 
ile�şim Teknolojilerinin Kullanımı” “Özürlü Hakları”, 
“Üniversiteler Özürlüler için Toplanıyor”, “Serebral Palsi ile 
Yaşam Sempozyumu”, “Özürlülük ve Kök Hücre” “3. Engelsiz 
Üniversiteler Çalıştayı”, “İşitme Engelliler ve Yükseköğrenim”, 
“Herkes İçin Erişim 2012 Sempozyumu”, “Yoksa Engel Siz 
misiniz?”, “Engelsiz Üniversite Forumu”, “Türkiye'de Engelli 
Kadının Durumu”, “California ve İstanbul Üniversitesi Öğrenci 
Buluşması” gibi pek çok etkinlik düzenlendi.
Mimari alanda gerçekleş�rilen Engelsiz İÜ projesiyle 
kampüslerdeki mimari problemler tespit edildi. Ancak bu 
tespitlerin sonunda ne yazık ki tüm mimari engelleri ortadan 
kaldırmak mümkün olamadı. fakülte ve yüksekokulların 
mimari engellerle ilgili önceliklerini sağlamak üzere, 
Akademik Kurul ziyaretleri düzenlendi. 
İstanbul Üniversitesi'nde ilk kez 2011 yılında İşaret Dili 
kursları başla�ldı. O tarihten bu yana, personele ve isteyen 
öğrencilere kurslar veriliyor. 
2005 yılından beri üzerinde çalışılan “Sesli Kütüphane” 
projesi 2011 yılı sonunda tamamlandı. 18 Ocak 2012'de 
Engelsiz Bilgi Merkezi açıldı. 

ENGEL TANIMAYANLAR

İÜ Engell�ler Uygulama  ve Araştırma
Merkez� (ENUYGAR) Müdürü

 Prof. Dr. Resa AYDIN

Röportaj: Seda MUMLU

Uzman Songül ALTINSAÇLI
Engell� Öğrenc�ler Koord�natörü
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İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi içinde yer alan 
Engelsiz Bilgi Merkezi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın dene�minde hizmet 
vermektedir. Merkez Sorumlusu Mustafa Özyürek Engelsiz İÜ 
kapsamında Merkezimizin tüm etkinliklerine ka�lmaktadır.
Daha önce İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan “Engelli Öğrenci Birimi”, 
2013 yılında özel gereksinimli öğrencilerin eği�m ve sosyal 
yaşamına destek veren “Öğrenci Koordinatörlüğü” olarak 
ENUYGAR'ın alt çalışma birimi olarak faaliyete geç�.

S.M. Üniversitemizde okuyan özel öğrencilerimize yönelik 
uygulamalarınız nelerdir?

S.A. Üniversitemiz ENUYGAR Öğrenci Koordinatörlüğü, özel 
öğrencilerimize yönelik sorunlara destek vermek, akademik 
ve sosyal yaşamlarını kolaylaş�rmak amacıyla Beyazıt ve 
Avcılar ofislerine sahip�r.
Ö ğ re n c i l e r i m i z  i ç i n  a ka d e m i k  ya ş a m a  yö n e l i k 
uygulamalarımız şöyledir; Öğrencilerimize kayıt önceliği 
verilir ve kayıtlarda yardımcı destekler sunulur. Öğrencilerin 
özel bilgileri gizlilik ilkesine uyularak ofislerde standart 
şekilde tutulur. Yerleşke oryantasyonları düzenlenir, ders 
notlarının temini ile ilgili hizmetler, okuma not alma ve diğer 
hizmetlerin verilmesi için (Kütüphane ve Dokümantasyon 
Daire Başkanlığı'na bağlı ve Engelsiz Bilgi Merkezi aracılığı ile 
alterna�f formda örnek: e-me�nler, Braille baskı, sesli kitap, 
internet  kaynak l ı  mater ya l ler in  sağ lanmas ında ) 
koordinasyonu gerçekleş�rir, laboratuar uygulamalarında 
yardımcı asistan desteği verilir, ödevlerle ilgili düzenlemeler 
yapılır, sınavlarla ilgili düzenlemelerin gerçekleşmesi sağlanır. 
2014 yılında İÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler için eği�mde 
�rsat eşitliği yönergesi de hazırlanmış�r.

Sosyal yaşama yönelik uygulamalarımız şöyledir; Yurtlarda 
uygun koşullarda barınma sağlanması için destek verilir, 
Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi aracılığı ile 
burs ve asistan öğrenci sağlanır, Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı aracılığı ile erişilebilir mimari düzenlemeler yapılır, 
öğrencilerimize ilgi alanları doğrultusunda spor olanakları 
kazandırılır, Üniversitemizin Enez Kampı'ndan yararlanmaları 
sağlanır, sanatsal faaliyetlerin içerisinde olmaları teşvik edilir, 
Kariyer Geliş�rme Uygulama ve Araş�rma Merkezi  aracılığı 
ile mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetleri sağlanır, 
Mediko ve Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi 
aracılığı ile psikiyatrik ve psikolojik destek hizmetlerinin 
alınması yönünde koordinasyon sağlanır, sivil toplum 
örgütleri aracılığı ile mezuniyet sonrası uygun iş olanaklarının 
sağlanması konusunda çalışmalar yapılır.

Buna ek olarak her yıl gizlilik esasına dayanılarak öğrenci 
listeleri ÖSYM'den alınarak üniversitede mevcut engel 
grupları hakkında düzenli olarak ista�s�ksel bilgiler tutulur.
S.M. Engelli öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaş�racak 
faaliyetleriniz var mı?

S.A. 2014 yılında Merkezimizin ve Üniversitemizdeki 
fakültelerin katkıları ile İÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler için 
eği�mde �rsat eşitliği yönergesini hazırlanmış olması 
öğrencilerimizin eği�m ve öğrenim hayatlarını büyük ölçüde 
kolaylaş�racak�r.

E N U YG A R Öğrenci  Koordinatörlük ofislerine özel 
öğrencilerimizin erişebilmesi için mimari olarak evrensel 
tasarıma uygun dizayn edilmesi için gerekenler yapılmış�r. 
Üniversitemiz genelinde rampa ve li�lerin konulması, mevcut 
tuvaletlerin düzenlenmesi, asansörlerin uygun olarak 
kullanılabilir hale ge�rilmesi, erişime uygun olmayan 
binalardaki dersliklerin yerlerinin düzenlenmesi için Yapı 
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli çalışılmaktadır. 
Aynı zamanda Üniversitemize ulaşımın sağlanması için 
mevcut kurumlarla yazışmalar yapmakta ve takipleri 
sağlanmaktadır. Örneğin, Beyazıt otobüs durağından 
dersliklere gelinmesi için yapılan işlemler, Merkez 
Kütüphane'ye ulaşımın sağlanması için kaldırımların 
düzenlenmesi yönündeki yazışmalarımız gibi…

Dersleri takip etmede gereken ders materyallerinden ses 

kayıt  c ihazının öğrenci lerin isteği  doğrultusunda 

Üniversitemiz tara�ndan koordinatörlüğümüz aracılığı ile 

temini sağlanmış�r.Avcılar Yerleşkesi'nde yine yürüme engeli 

olan bir arkadaşımıza akülü bisiklet temin edilmiş�r.

S.M. Farklı gruplarda ki özel öğrenciler için de yap�ğınız ayrı 
faaliyet ve çalışmalar var mı?

S.A. Üniversitemiz ENUYGAR Öğrenci Koordinatörlüğü özel 
öğrencilerimizin şahsi isteklerine de destek olur ve bu yönde 
çalışmalar yapar. Örneğin yürüme engeli olan bir 
arkadaşımızın okçulukla ilgili isteğini gerçekleş�rmesi için 
gereken kişilerle ile�şime geçmiş�r. Görme engeli olan 
öğrencilerimize bağımsız hareket eği�mi verilmesi için kurum 
dışından konunun uzmanı ge�r�lmiş�r. İşitme engeli olan bir 
öğrencimizin yabancı dil öğrenimi konusunda kurum 
dışındaki ilgili kursa öğrencimizle birlikte gidilerek 
görüşmeler yapılmış�r. İşitme engeli olan bir öğrencimizin 
kurum dışındaki bir projeye ka�lması için Açık ve Uzaktan 
Eği�m Fakültesi ile koordinatörlüğümüz şahsi ve yazılı 
görüşmeler yapılmasını sağlamış ve öğrencimizin özel video 
çekimleri yapılmış�r. Yüksek lisans eği�mi alan bir öğrencimiz 
akademik çalışma yapması için teşvik edilmiş, ilgili 
akademisyenlerle görüşülerek uluslararası toplan�da çalış�ğı 
özel bir konu ile ilgili sunum yapması sağlanmış�r. Tüm özel 
öğrenci lerimizin sanatsal  alandaki  faal iyetlerinin 
gel iş�r i lmesi  ve  yeni  yöntemler  gel iş�rmek iç in 
Üniversitemizin ve özel sektörün desteği ile Taş Odalarda 
'Engelsiz Cam ve Seramik Atölyesi'' kurulmuş, öğrencilerimiz 
için her türlü malzeme temin edilmiş ve atölyenin 2014-2015 
eği�m ve öğre�m yılında açılması planlanmış�r.
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S.M. Özel öğrencilerimizin kariyerlerini planlamaya yönelik 
yap�ğınız faaliyetlerden bahseder misiniz?

S.A. Öğrencilerimizin kariyerlerini planlamaya yönelik olarak 
Üniversitemizin Kariyer Merkezi’nin mesleki gelişim ve kişisel 
danışmanlık hizmetleri ile ilgili olarak verdiği kurs ve 
programlar hakkında bilgilenmeleri için ''Engelsiz Üniversite'' 
başlığı al�ndaki internet sayfamızda yayınlanmasını 
sağlıyoruz. İsteyen öğrencilerimiz bu eği�mlere ka�lıyorlar. 
Kurum dışındaki www.engelsizkariyer.com internet sitesinin 
ça l ı ş m a l a r ı n ı  d a  ö ğ re n c i l e r i m i z l e  p ay l a ş ı yo r u z . 
Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası işe yerleşme ve mezun 
oldukları bölümlerle ilgili işe girip girmedikleri konusunda 5 
yıllık (2009-2014) bir ista�s�k çalışma yapmayı 2015 yılı 
içinde planlamaktayız.
S.M. Şu anda ENUYGAR'ın ak�f olarak gerçekleş�rdiği 
faaliyetler nelerdir?

R.A.  Engel l i  çocuklar ın  a i le ler ine yönel ik  eği�m 
faaliyetlerimiz 2010 yılından beri devam ediyor. Ayrıca 
engellilikle ilgili olumlu tutum kazandırmaya yönelik eği�m 
çalışmalarımız var. Merkez olarak ana amacımız proje bazında 
farklı alanlarda uygulamalı çalışmalar yapmak; bu amaçla 
projeler hazırlayarak çeşitli kaynaklardan fon almaya 
çalışıyoruz. Son olarak “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal 
Entegrasyonu ile İs�hdam Edilebilirliklerinin Geliş�rilmesi” 
başlıklı bir proje ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na başvurduk, 
haber bekliyoruz.

S.M. ENUYGAR'ın ilerisi için planları var mı?

R.A. “Engellilik Çalışmaları (Disability Studies)” adı al�nda bir 
yüksek lisans programı açmayı planlıyoruz.  Şu anda sadece 
dünyanın belli üniversitelerinde var olan bu programı 
açmaktaki amacımız; sağlık sistemleri, hukuk, sosyal hizmet, 
kültürel farklılıklar, bilişim teknolojisi, engelsiz tasarım gibi 
engellilikle ilgili farklı alanlarda donanım sahibi olan kişiler 
ye�ş�rmek ve tabii bu kişilerin bilimsel araş�rma yapmasını 
teşvik etmek.  Daha sonra bir e-dergi çıkarmayı hedefliyoruz.

S.M. ENUYGAR nasıl bir desteğe ih�yaç duyuyor? 

R.A. Her şeyden önce toplumsal duyarlılık gerekiyor. 
Ülkemizde son 10 yılda engellilik alanında olumlu gelişmeler 
var ama duyarlılık konusunda çok daha fazla çalışma gerekli. 
Bireysel farklılıkların aslında toplumu zenginleş�rdiğini 
anlamak gerekiyor. 
“Engelli” veya “engelsiz” kavramlarını bir tarafa bırakıp, 
“herkes için” ve “herkese göre” bir toplum ve çevrede 
yaşamak için Üniversitemizdeki duyarlı bütün kişilerin 
desteğine ih�yacımız var.

Bir Araş�rma Merkezi olarak, kendimizi ülkemizdeki engellilik 
gerçeğini bilimsel yaklaşımla ele almak ve yenilikçi çözümlerle 
özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaş�rmak 
noktasında görevli olarak görüyoruz.
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Bazen saatlerce solfej yapıp, şan teknikleri ile boğuşacağıma, 

dışarı çıkıp arkadaşlarımla oyun oynamak isterdim. Ama 

şimdi iyi ki de o sınavı kazanmışım ve o eği�mi almışım 

diyorum. Her sene konserlerimiz olurdu. O şarkıları içeren iki 

de albümümüz kaydedildi. Stüdyoda kulaklığı kafama geçirip, 

mikrofonun karşısına geç�ğimde, kendimi Kaf Dağı'nda 

hissetmiş�m. Hani �yatrocular der ya sahne tozu yutmak 

diye, ben de orda mikrofonun tozunu yu�um galiba. 

(Gülüyor) 12-13 yaşında da ilk gitarımı aldım. Kırmızı beyaz bir 

elektro gitar. Hala o gitarım başımın ucunda duruyor ve tüm 

bestelerimi onunla yapıyorum.

S.M. Söz yazarlığının yanında bir öykü kitabı ve iki romanınız 

var. Aydilge yazmaya nasıl başladı? 

A. “Kalemimin Ucundaki Düşler” adlı 18 yaşımda çıkan bir 

öykü kitabım, “Bulimia Sokağı” ve “Aşk Notası” adlı iki 

romanım var. Aydilge ve yazmaya gelince... Yeterince 

beslenemeyip fazla enerji harcayan insanlar nasıl kilo 

kaybederlerse, ben de sarf e�ğim yaşam enerjisini geri 

alamazsam (bu enerjiyi müzik ve yazıdan alıyorum) hayat 

beni yeterince besleyemez. Açıkçası eksik şarjla yaşamaya 

mahkum olmaya hiç niye�m yok, o yüzden hem müzik hem 

de yazı haya�mda hep olacaklar.

S.M. Radyo programları, yazarlık, müzisyenlik, beste yapmak, 

dergi editörlüğü. Birçok ilgi ve çalışma alanınız var. Bu 

çalışmalara nasıl vakit ayırıyor, zaman planlamanızı nasıl 

yapıyorsunuz?

A. İnanın hepsine vakit kalıyor eğer seviyorsanız. Hiç kimse o 

kadar bahse�ği kadar yoğun değil aslında. Tüm bu metropol 

insanları ,  ne kadar yoğun ve önemli  olduklarıyla 

övünürlerken, içlerindeki sıkın� bıçak gibi keser onları uykuya 

dalarlarken... Aslında her şey yalnızlık yüzünden. Tüm bu 

Facebook'taki "beğen" butonu, Twi�er'daki takipçi sayısı, kaç 

kişinin yazdığımızı "retweet" e�ği merakı... Hep bir "beni 

sevin, beni beğenin, beni takip edin" çağrısı... 

S.M. Merhaba, öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca 

kendinizden bahseder misiniz? 

A. Aydilge tek boyutlu bir yaşayan ölü olmak yerine 

kelimelerle, notlarla arkadaşlık edebilen bir sıradanlık 

kaçkınıdır diyebilirim. (Gülüyor) Ha�a yeni single'ım “Aşka 

Gel”de söylediğim gibi sık sık aşka gelen, aşkla gülen, yaşayan, 

bakan biridir. O yüzden, müzisyenlik, yazarlık ve radyoculuk 

kimliklerim beni besliyor. Tam bir yaşam tutkunuyum belki 

de...

S.M. Hobileriniz ve sizi tanımlayacak özellikleriniz nelerdir? 

A. Hobilerim zaten aynı zamanda mesleğim; yazmak, 

söylemek, bestelemek, radyo programcılığı...  Beni 

tanımlayacak özelliklere gelince, tanımlama yapmayı 

sevmiyorum çünkü tanımlamak, durmayı barındırır içinde. 

Tanımlandığınız anda adınızın yanına nokta gelir. Kendimizi 

güçlü, emniye�e ve güvende hissetmek için hep başkalarına 

benzemeye çalışıyoruz. Sistemin bize satmaya çalış�ğı haya� 

yaşamaya özeniyoruz. Oysa başka birinden medet ummak, 

kaçak malzemeyle bina inşa etmeye benzer. Ruhlarımızın 

kumaşları birbirinden farklı olduğu için, başkasının gücü bizde 

yama gibi durur, ya da protez bacak gibi. Müzik yapmak ise 

özgürlüktür. Tanımlamaya, konumlamaya gelmez.

S.M. En büyük hayaliniz ve gerçekleş�rmek istediğiniz 

projeleriniz nelerdir? 

A. En büyük hayalimin içindeyim zaten. Tam da onu 

yaşıyorum. Müzik yapıyorum. Yara�cılığın sınırları öyle dar ki 

bu ülkede hep küçük beden dolaşmak zorunda kalıyoruz. 

Büyük hayaller dikiyoruz, giyecek ortam bulamıyoruz. Başka 

hayaller satmaya çalışıyorlar bize, ama ben başkasının hayalini 

niye giyeyim? Kendi hayallerimin peşinde oldum hep. Oysa 

herkes tatmin olmadığı işlerine, aşık olmadığı sevgililerine, 

arzuyla karış�rdığı alışkanlıklarına dönmeyi tercih ediyor... 

Çünkü böylesi daha güvenli, daha az riskli... Ben de tüm 

şarkılarımda bağıra çağıra şunu söylüyorum: Ofislerinizi terk 

edin, müzik yapın, aşk yapın, gökkuşağı tarlalarını yakalayın, 

aşk sürün açık yaralarınıza, iyi gelir biz sıkıcı dünyalılara!

S.M. Küçük yaşlarda TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu ile 

başlayan kariyer yolculuğunuzdan bize bahseder misiniz?

A. Sekiz yaşında TRT Radyosu sınavlarına girdim, kazandım. 

TRT Radyosu'nun eği�mi gerçekten çok disiplinli ve ağırdı. 

Küçük çocuklar olmamıza rağmen, bize ye�şkinmişiz gibi 

davranır, bizden de ye�şkinmişiz gibi davranmamızı 

beklerlerdi.

Röportaj:  Seda MUMLU

AYDİLGE

Sanatçı
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Üşümemek elde değil. Yalnızlığımız yaz ortasında bile kar 

kalınlığında.

S.M. Kariyerinize yazar ve müzisyen olarak devam mı 

edeceksiniz? Başka projeleriniz var mı? 

A. Yazarlık ve müzisyenliği ben kariyer olarak değil yaşamak 

ve varolmak olarak görüyorum. Ama onların yanı sıra zaten 

dört senedir Rock Fm'de programcılık yapıyorum (Yüksek 

l i sans ım İstanbul  Ünivers i tes i  Radyo- T V-S inema 

Bölümü'nden),  Volume ve Sound dergilerinin editörlüklerini 

yap�m. Şimdi de Seyahatname adlı dergide yazmaya 

başladım. Sürekli yeni projeler üretmeyi seviyorum. Yoksa 

haya�n ru�nleşen kemikleri, ruhuma batmaya başlıyor.

S.M.  Çevre projelerinde gönüllü olarak çalışmalar 

yapıyorsunuz, öğrencilerimize sosyal sorumluluk projelerine 

ka�lmaları konusunda ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

A. Asla tavsiyede bulunmam. Bu içten gelen bir konu.

S.M. Son olarak öğrencilerimize mesleki hayatlarında önem 

vermeleri gerek�ğini düşündüğünüz tavsiyeleriniz var mı? 

Varsa nelerdir? 

A. Kendimden bir örnek vereyim. Üniversite birincisi olmam 

sonucu Amerika'ya burs kazanmam, haya�mdaki en önemli 

yol ayrımıydı. Ya müzik yapmak için İstanbul'a gelecek�m ya 

da Amerika'da kariyerimi büyütecek�m. Amerika yolunu 

seçersem, pek çok insana göre haya�m kurtulacak, profesör 

olma yolunda ilerleyecek�m. Müziği seçmek ise risk, 

belirsizlik ve delilik demek�. Sevdiğiniz işte kariyer yapmak, 

hayalinizi kovalamak delilikse yaşasın delilik! 
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Röportaj: Seda MUMLU

SOSYAL SORUMLULUK VE BEN

HAYALLER
GERÇEKLEŞİYOR

Bir Dilek Tut Derneği 
Genel Müdürü

Nihan ÖZHÜSREV Dünya Dilek Günü (World Wish Day®), her yıl 29 Nisan 
tarihinde, tüm dünyadaki Make-A-Wish® Uluslararası Vak� ve 
temsilciliklerince düzenlenen özel bir gün. Bu özel gün Make-
A-Wish® Uluslararası Vak� tara�ndan 2010 yılında başla�ldı. 
Vakıf, 34 yıl önce gerçekleşen ilk dileğin yıldönümü nedeniyle 
29 Nisan tarihini Dünya Dilek Günü ilan e�.  Biz de bu tarihten 
beri kutlamalar yapıyoruz ve Türkiye'nin değişik illerindeki 
çocukların dileklerini gerçekleş�riyoruz. Bir başka özel 
projemiz de; sosyal sorumluluk bilincini ar�rmak ve 
toplumsal duyarlılığı gençlerimize aşılamak amacı ile eği�m 
kurumlarıyla ortak  yürü�üğümüz “Hayalimi Paylaş” projesi. 
Bu projede öğrenciler kendi çabalarıyla, dilek çocukların 
hayallerinin gerçekleş�rilmesine yardım ediyor. Öğrencilere 
verilen eği�m ve destekle onların proje geliş�rmeleri, 
planlamaları ve hayata geçirmeleri sağlanıyor. 12 
üniversitenin ve 3 lisenin toplam 700 gönüllü öğrencisi 
ellerinden gelen tüm desteği derneğimiz ve dilek çocukları 
için seferber ediyor. 

Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk ça�sı al�nda şirket 
çalışanlarına verilen dilek planlama ve gerçekleş�rme 
eği�mleri ile şirketlerin yap�kları bağışlar çalışanları 
tara�ndan gerçekleş�riliyor.

D i ğ e r  y a n d a n  Tü r k i y e ' d e  e ş i  b e n z e r i  o l m a y a n 
www.birdilektut.org sayfası aracılığı ile sosyal medya 
üzerinden herkes seç�kleri çocuklara bağış yapabiliyorlar.

S.M. Derneğinizde gönüllü çalışanlar var. Herkes gönüllü 
olabilir mi?

N.Ö. Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye'nin ak�f 
gönüllüsü olarak, alacağınız eği�m sonrasında ar�k siz de 
d i l e k  a l ı m l a r ı n a  v e  d i l e k  g e r ç e k l e ş � r m e l e r i n e 
ka�labileceksiniz.

Fakat derneğimizin gönüllüsü olmak demek sadece 
çocuklarımızın dilekleri sırasında yanlarında olmak değil, aynı 
zamanda kaynak yaratmada ya da ofis içinde bizlere yardımcı 
olmanız da demek�r. Dilek planlamalarında yara�cı 
fikirlerinizle dilek çocuklarımızın dileklerini daha unutulmaz 
hale ge�rebilir, ha�a arzu ederseniz ofise gelip çocuklarımızın 
hediyelerini paketlememizde bizlere yardımcı dahi 
olabilirsiniz.

S.M. Bir Dilek Tut Derneği'nden kısaca bahseder misiniz?

N.Ö. Haya� tehlike taşıyan hastalıklarla savaşan 3-18 yaş arası 
çocukların dileklerini gerçekleş�ren  Bir Dilek Tut Derneği, 
Make-A-Wish®  Türkiye,  2000 yılından beri çocukların ve 
ailelerinin umut ve dayanma gücünü ar�rmak için çalışıyor. 
2005 yılından beri Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish®  
Türkiye başkanlığını Carole Hakko yöne�yor. Derneğin 
Yöne�m Kurulu, Dr. Murat Dinçer, Aileen Soğuksu, Sıdıka 
Baysal Ha�poğlu, İldem Arabacıoğlu, Revna Demirören ve 
Eda Aroyo'dan oluşuyor. Ayrıca ofis çalışmaları Nihan 
Özhüsrev'in Genel Müdürlüğü'nde profesyonel bir ekip ile 
yürütülüyor. 
Dernek, 2009 yılından beri,  dünya çapında aynı amaçla 
hizmet eden Make-A-Wish® Uluslararası Vak�'nın Türkiye 
üyesidir. 
Make-A-Wish® Uluslararası Vak�, şu anda 48 üyesi ile 37 
ülkede faaliyet göstererek   uluslararası ölçekte etkinliklerini 
yürütüyor.Kurulduğu yıldan beri tüm dünyada yaklaşık 
250.000 çocuğun dileklerini gerçekleş�rdi ve her geçen gün 
bu sayı hızla ar�yor.Derneğin amacı zorlu hastalıklarla 
savaşan çocuklar için farklı, pozi�f ve sihirli bir anı yaratmak. 
Bu yolla, çocukların haya�a hiçbir şeyin imkansız olmadığını 
g ö r m e l e r i n e ,  i n a n m a l a r ı n a ,  h a y a t a  d a h a  s ı k ı 
bağlanabilmelerine yardımcı olmak, ailelerine moral 
aşılamak. Derneğimizin ana faaliye� dilekler vasıtasıyla 
çocukları mutlu etmek ve tedavi sürecinde onlara psikolojik 
destek vermek üzerine kurulu projelerden oluşuyor. 
S.M. Bu zamana kadar yapmış olduğunuz faaliyetleriniz 
nelerdir? 

N.Ö. Süreklilik içinde gerçekleş�rdiğimiz projelermizden biri 
her yıl kutlamakta olduğumuz Dünya Dilek Günü. 

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş�rme Uygulama ve Araş�rma 
Merkezi'nin edinmiş olduğu misyon doğrultusunda dergimizin 
ilk sayısında sizlere sosyal sorumluluk ile ilgili dernek ve 
vakıfların bir listesini vermiş�k. Bu bağlamda ikinci sayımızda 
başla�ğımız kurum tanı�mlarına dördüncü sayımızda da Bir 
Dilek Tut Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vak� ile devam 
ediyoruz.



Fotoğraf makinasını Konsolos'tan alırken, sorduğu tarih 
soruları mı desem, mimari ile ilgili meraklı meraklı 
yorumlarını mı anlatsam bilemedim doğrusu. Günün 
sonunda, ha�rladığım birbirlerine ar�k cep telefonlarını ve e-
mail adreslerini veriyorlardı en son; ar�k gerisini sizler tahmin 
edin... Niyazi 17 yaşında ve ağır böbrek yetmezliği var... 
Hayali, rap müzikten çok hoşlandığı için bir DJ se�... Kendisini 
ziyare�mizde aslında ufak bir ipucu vermiş� bize. Örnek aldığı 
kişi Sagopa Kajmer yani Yunus Özyavuz, aslında Niyazi'nin 
idolü. Fakat Antalya'da yaşadığından ve maalesef evden 
çıkması da bazen �bben mümkün olmadığından, ancak 
televizyonlardan ya da CD'sini dinlerken giderebiliyor bu 
hayalini. Biz de Yunus Özyavuz'u aradık ve kendisini birlikte 
Antalya'ya gelmeye ikna e�k. DJ se�ni Yunus'tan alacak ve de 
beraberce rap söyleyeceklerdi ama tabii Niyazi bu sürprizden 
haberdar değildi. Kapıyı çaldık ve aç�ğımızda Niyazi'yi 
görmeniz gerekiyordu. O sırada gözleri sadece Yunus Abi'sini 
görüyordu. Önce DJ se� kuruldu ve hemen akabinde müzik 
yapılmaya başlandı. Günün sonunda evden ayrılırken ar�k 
Niyazi için imkansız diye bir şey tanımlı değildi, dolayısıyla 
hastalık da ar�k yenilmez değildi...

Ebedin 6 yaşında ve majör talasemi hastası... Hayali, bir 
gününü polis olarak geçirmek... Yaşı biraz küçük olduğundan 
ona bu günü nasıl en anlamlı şekilde geçirebiliriz diye 
düşünmeye başladık ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı 
ile temasa geç�k. İnanır mısınız, Ebedin 1 günlüğüne polis 
okulunda önce derslere ka�ldı ve de kendi yaşına uygun 
olacak şekilde bilgiler edindi gerçek bir polis nasıl olur diye. 
Daha sonra Gayre�epe'de kendi makam arabasına kuruldu ve 
de "emirler" yağdırarak Beşiktaş'a geldi. Burada yaşlılara 
karşıdan karşıya geçmelerinde yardımcı oldu yavru polisimiz. 
Üniformasının her daim kendisine çok yakış�ğını ve hiç 
üzerinden çıkarmayacağını söyleyip duruyordu. En son annesi 
bir ara, o pijama değil evladım diyordu, ar�k gerisini siz hayal 
edin... 

Elanur 8 yaşında ve 3. faz lösemi hastası... Hayali, bir tam 
gününü doyasıya alışveriş yaparak geçirmek... Bu dilek için 
Forum İstanbul CEO'su ile konuştuk ve kendileri bizlere bir 
gün planladılar. Bu şekilde Elanur dilediği dükkana girip 
alışveriş yapabilecek�. Ama ödemeyi nasıl yapacak�? Onun 
da kolayı var diye düşündük ve sihirli bir kredi kar� 
tasarla�k... Manye�k alanı ak�f olmayan bir kar� bu ve 
üzerinde "Sihirli Kredi Kar�" yazıyordu. Daha önceden Forum 
İstanbul'daki tüm dükkanlara haber vermiş�k ve herkes 
Elanur'u bekliyordu.

Gün tabii ki saat 10.00'da Elanur'un AVM'yi resmi olarak 
açmasıyla başladı. Her ekranda Elanur'un resimleri vardı... 
İstediği dükkana girdi ve doyasıya alışveriş yap� Elanur o gün. 
Arkasından çak�rmadan bizler faturasını ödüyorduk. Ve 
inanır mısınız? Hiç abartmadan çok zarif bir hanımefendi gibi 
alışveriş listesini tamamladı kızımız... Mutluluğu yüzünden 
gözlerinden okunuyordu o gün...

İlginiz için teşekkür ederiz.

S.M. Gönüllü olmak ve sizlere destek olmak isteyen kişiler 
derneğinize nasıl ulaşabilir?

N.Ö. Bunun için bizleri (0212) 259 83 83 no'lu numaradan 
aramanız ve Gönüllü Koordinatörümüz ile konuşmanız yeterli 
olacak�r.

S.M.  Dernekte gönüllü olacak kişileri hangi kriterlere göre 
seçiyorsunuz? 

Dernekte gönüllü olabilmek için aradığımız kriterler 
şunlardır:

a.    Çabukluk, zaman ve müsaitlik

b.    Mobilite, ehliyet

c.    Pedagojik Formasyon ve ile�şim

d.    Mo�vasyon

e.    Ekibe Uyum

f.     Yara�cılık

g.    Geçmiş dernek tecrübesi

h.    Kişisel ve profesyonel bağlan�lar

i.     Özgüven, fedakarlık, azim

j.     Temiz sabıka kaydı

k.    ... ve tabii içinizdeki çocuk !!!

S.M. Sizlere destek olan kurumlar ve şahıslar var mı?

N.Ö. Şu ana kadar 30'a yakın kurum ve çalışanları kurumsal 
sosyal sorumluluk anlamında bizlere destek oluyorlar...

S.M. Bu zamana kadar gerçekleşen dileklerden birkaçını 
bizimle paylaşır mısınız?

N.Ö.  Nesim 14 yaşında ve Lösemi hastası... Dileği 
profesyonel fotoğraf makinası... Ama Nesim aslında 
Almanya hastası... 

Kısacası, Almanya hakkında belki de ortalama bir Alman'dan 
daha fazlasını biliyor ve Almanya'ya gitmeyi çok is�yor, ama 
�bben bu pek mümkün olmadığından bizler de imkansızı 
imkanlı kılanlar olarak Almanya'yı Türkiye'ye ge�rmeye 
karar verdik.Peki bunu nasıl yapacak�k derseniz? Önce 
Alman Konsolosluğu ile temasa geç�k. Burada Alman 
Konsolosluğu'nun kültür ataşesi ile toplan�mız sonucunda 
İstanbul Tarabya'daki rezidansı bir günlüğüne derneğimize 
tahsis e�ler.

Haliyle, Lozan Antlaşması gereği, orada Alman bayrağı var 
ve de teorik olarak da, pra�k olarak da yer Alman toprağı 
olduğundan, dileği "Almanya'da" gerçekleş�rmiş olduk...

Nesim'in neşesini görmeliydiniz, size ne kadar şaşırdığını ve 
sevindiğini anlatmak için şair olmak lazım desem yalan 
olmaz...  
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Toplum Gönüllüleri Vakfı
Genel Müdürü

Evren ERGEÇ

TOPLUM GÖNÜLLÜSÜ
GENÇLER

S.M. Toplum Gönüllüleri Vak� 'nın ( TOG ) kuruluş amacı 
nedir, bizlere kuruluş  hikayenizden kısaca bahseder misiniz?

E.E. Toplum Gönüllüleri Vak� (TOG) 2002 yılında, gençlerin 
öncülüğünde toplum hizme� projelerini hayata geçirerek 
hem topluma yarar hem de gençlerin kişisel gelişimlerine 
katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum 
kuruluşudur. Gençler arasında gönüllülüğü yaygınlaş�rmak 
elbe�e önemli çünkü gençler gerçekleş�rdikleri projelerle 
toplumun diğer kesimleri tara�ndan daha yakından 
tanınmakta, gençlerle ilgili önyargılarsa yıkılmaktadır. Toplum 
Gönüllüsü Gençler Türkiye'nin her yerinde sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçirmektedirler.  TOG hem bir değişim ve 
dönüşüm projesi hem de gençlerin proje süreçlerinde ayrım 
yapmaksızın farklı kimliklerden akranlarıyla birlikte 
çalışmasına olanak sağlamasıyla toplumsal barış projesidir. 
Dolayısıyla TO G gençlerin öncülüğü, ye�şkinlerin 
rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi hayata 
geçirir. Toplum Gönüllüsü Gençler, üniversitelerinde kulüp, 
topluluk veya grup olarak örgütlenerek, belirledikleri 
ih�yaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini 
hayata geçirirler.

S.M.  TOG' un gönüllülerinin çoğunluğu üniversite 
öğrencilerinden oluşuyor, bu öğrencilerle ve öğrenci kulüpleri 
ile nasıl bağlan� kuruyorsunuz ? Sizden nasıl haberdar 
oluyorlar? 

E.E. Halihazırda Türkiye'nin gençlik vak� olarak 71 il, 120 
üniversitede öğrenci kulübü, topluluğu ve grubu olarak 
çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için vakı�a profesyonel 
bir kadromuz var. Gençler TOG'lu akranlarından TOG'u 
öğreniyor, Toplum Gönüllüsü olma nesilden nesile aktarılıyor. 
Ayrıca sosyal medya üzerinden de TOG'dan haberdar olan ve 
Toplum Gönüllüsü olan gençler var.

S.M. Herhangi bir öğrenci kulübünde olmayan bir öğrenci 
TOG'da nasıl gönüllü olabilir? Neler yapması gereklidir?

E.E.  Bir  öğrencinin Toplum Gönüllüsü olmak için 
h�p://tog.org.tr/gonullu-formu_192 adresindeki formu 
doldurması yeterli. 

S.M. Sosyal sorumluluk amacıyla yapmış olduğunuz 
faaliyetlerden öğrencilere yönelik olanları nelerdir?

E.E. Türkiye nüfusunun %18'ini, 15-24 yaşları arasındaki 
gençler oluşturuyor. Bu yaklaşık 12,5 milyon kişi demek. Bu 
rakamlar, gelişen bir ülke için ne kadar büyük bir potansiyele 
sahip olduğumuzun göstergesi. TOG, kurulduğundan beri bu 
büyük potansiyeli değerlendirmek, gençliğin sesini 
yükseltmek, gençlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi  için 
çalışıyor. Bu çalışma içinde öğrencilere yönelik iki ana faaliyet 
var. Birinci faaliyet öğrencilerin yani gençlerin kendi 
üre�kleri projeler. Bu projelerin bir bölümü yine öğrencilere 
yönelik. Diğerleriyse kendi üre�mleri olduğu, kendi 
gelişimlerine katkı sağladığı için yine bir bakıma kendilerine 
hizmet sunuyor.  İkinci faaliyet ise gençleri, öğrencileri 
güçlendirmeye yönelik TOG'un akran eği�m modeliyle 
hayata geçirmekte olduğu projeler. “Gönüllülük”, “Proje 
Yöne�mi”, “İnsan Hakları”, “Sosyal Haklar”, “Üreme Sağlığı”, 
“Sağlık Okuryazarlığı”, “Ekolojik Okuryazarlık” konu 
başlıklarında TOG akran eği�mleriyle gençlerin kapasitelerini 
ar�rıyor. 

S.M. Peki  öğrencilere yönelik yapmış olduğunuz çalışmalar 
dışında toplum adına da  yap�ğınız çalışmalarınız var mıdır ? 
Var ise  bahseder misiniz ? 

E.E. Öğrencilerin yap�ğı projelerin toplumsal faydayı 
göze�ğinden ve projelerin yalnızca gençlerle üre�ldiğinden 
bahsetmiş�k. TOG gönüllüleri de çalışanları da toplumsal 
barışa hizmet eden birçok projeyi hayata geçiriyorlar. 

Röportaj: Seda MUMLU
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Bizi diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran en büyük 
farkımız, her konuda proje gerçekleş�rebiliyor olmamız. 
Burada önemli olan, projeyi hayata geçirenin gençler olması. 
Biz çocuklar, yaşlılar, toplumda ötekileş�rilen insanlar, eği�m 
ya da sağlık gibi toplumsal fayda içeren hemen her konuda 
projeler yapıyoruz. Geç�ğimiz yıl 1071 projemiz hayata 
geçirildi.  Yaz döneminde de Toplum Gönüllüsü Gençler 
Türkiye'nin farklı kentlerinde yaz projelerini hayata 
geçiriyorlar. Bizim için önemli olan gençlerin enerjisini 
toplumsal faydaya dönüştürmek. Gençlerin inisiya�f 
almalarını, yara�cılıklarını ve becerilerini geliş�rebilecekleri 
pla�ormlar yara�yoruz. Gençler bu yara�lan pla�ormlar 
üzerinden kendi istedikleri, düşledikleri projeleri hayata 
geçiriyorlar. 

S.M. TOG faaliyetlerini nasıl devam e�riyor, destek olan  
kurum ya da şahıslar var mı? 

E.E. Toplum Gönüllüleri Vak� kişiler, şirketler ve fon veren 
kurumlar tara�ndan yapılan bağışlarla faaliyetlerini devam 
e�riyor. Her sene bu bağışların, bağışçı sayılarının artması 
için çeşitli kaynak geliş�rme etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Bu 
konuda TOG'a destek olan bir “Sosyal Komite”miz var. 
Geç�ğimiz senelerde bireysel bağışçı sayısını ar�rmak için 
“Gençlere Değer” adında bir kampanya hayata geçirdik. Yine 
“Adım Adım” oluşumu benzeri etkinliklerle hem TOG 
konusunda duyarlılığı, tanınırlığı hem de bireysel destekçi 
sayımızı ar�rmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de 
TOG'u düzenli destekleyen kurum ve kişi sayısını ar�rma 
hedefimiz bulunuyor. Mezunlarımızın da TOG'un düzenli 
bireysel destekçisi olmasına ilişkin bir model üzerine 
çalışmalarımız devam ediyor.

S.M. TOG'un önümüzdeki dönemlerdeki planlarından kısaca 
bahseder misiniz?  

E.E. TOG, Türkiye'nin Gençlerinin Vak� olarak daha fazla 
sayıda gencin hayallerini gerçekleş�rmek adına imkanlarını 
çeşitlendirmeyi hedefliyor. Gençlerin yap�ğı nitelikli 
uluslararası projelerin nicelik olarak da artması için çalışıyor. 
Bunun için de finansal sürdürülebilirliğimizi sağlamak 
durumundayız. Finansal sürdürülebilirlik ile Türkiye'de hem 
gençlere verdiğimiz hizmetlerin kalitesini ar�racağız hem de 
daha fazla sayıda gencin hayallerini gerçekleş�rmesine yol 
açacağız.   

S.M. Başarması  güç fakat başardığınız bir  başarı  
hikayesinden, projeden bizlere bahseder misiniz ?
E.E. TOG'un var oluşu bir başarı hikayesidir. Sadece Türkiye 
değil dünya için önemli olan bu biricik hareket, gençlerle 
birlikte yara�lmış ve on yılı aşkın bir süredir devam 
etmektedir. 

S.M. TOG 'un ögrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik 
faaliyetleri de var mı? 

E.E. Toplum Gönüllüsü genç, üre�ği, uyguladığı, gönüllü 
olduğu proje sürecinde edindiği kendi değişimiyle, kendine 
yolculuğuyla mezun oluyor ve bu genç elbe�e haya�nda 
hiçbir gönüllü eylem içinde bulunmayan gence oranla farklıyı 
yaratan duruşuyla mesleğiyle buluşuyor.  Bu fark elbe�e 
kariyer için bir ar� değer. Ancak “kariyer”  sadece fark 
yaratmak ve farkındalıklarla ilin�li değil. Kariyerden söz 
edebilmek için pek çok etkenin bir arada bulunması 
gerekiyor: 
Kendi için doğru olan mesleğe yönelme, zaman, çalışma, 
deneyim.. Kariyer hedefse gönüllülük bu yolu açmanın, 
zenginleş�rmenin yollarından sadece biri olabilir.

S.M. TOG'un gönüllü olarak çalışan öğrencilerin kariyerlerine 
sizce ne gibi katkıları oluyor?

E.E. Hayal eden, üretmeyi düşleyen genç, hayal e�klerinin 
canlandığını görmüş ve üre�min tadına varmış�r. Bunu kendi 
gerçekleş�rmiş�r. Bu nedenle kendine sonraki herhangi bir 
hayalini gerçekleş�rmek konusunda güvenmemek için hiçbir 
nedeni yoktur. Üre�rken zorlukları göğüslemiş�r, pes 
etmemiş�r. Sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmesi 
onun  kendine ait ilk örneğidir. Her ne yaparsa yapsın günün 
birinde kendi ilk yap�ğı işine dönerek, bu alanlarda da bir 
şeyler üretmeye, yöneldiği düzenin içindeki sosyal 
sorumluluk projelerine imkanlar yaratmaya çalışacak�r. Bu 
onu yap�ğı işlerde hem her daim diri tutacak hem de yaşama 
nedenlerini zenginleş�recek�r.
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“Kariyer” kavramı günümüzde çok sıkça karşılaş�ğımız bir 
kavram. Ha�a daha çocukluk eği�mimiz sıralarında, 
büyüyünce ne olacaksın sorularıyla başlıyor. Çocukluk 
dönemimizi ha�rladığımız zaman o yaşlardayken bile bir rol 
modelimizin olduğunu fark ediyoruz. Henüz mesleği 
tanımadan ne iş yap�ğını bilmeden o mesleğe ilgi duymaya 
başlıyoruz; mesleğin i�barı, iyi ge�risi var diye. Ya da 
yakınlarımız o işi yapıyor diye. Günümüzdeki durum nedir?  
Çocukluğumuzdan farklı olduğunu mu düşünüyoruz?  Bugün 
çoğu öğrenci ya da mezun ne iş yapmak is�yorsun sorusuna 
neye göre cevap veriyor sizce? Cevaplarında ya maaşı dikkate 
alıyor ya da mesleğin halk içerisinde ki i�barını. Belki de 
çalışma saatlerini ve şartlarını. İyi bir gelir sağlıyor mu, ha�a 
sonları ta�l mi? Yan hakları neler? Elbe�e ki bunlar da bir işi 
seçmek için önemli kriterler olabilir fakat önceliklerimiz 
olmamalıdır. Aslına bakarsanız meslek seçimi çok kolay değil 
ama çok zor da değildir. “Ben kendimi ne kadar tanıyorum?” 
Her şey burada başlıyor.  Kendinizi ne kadar iyi tanırsanız işiniz 
o kadar kolaylaşıyor. Kendinizi tanımanız noktasında İstanbul 
Üniversitesi Kariyer Geliş�rme Uygulama ve Araş�rma 
Merkezi’nin web sitesinde ücretsiz kullanımınıza sunulan 
“Kendini Değerlendirme Envanteri”nden yararlanabilirsiniz. 
Bu envanter ile ilgi, yetenek, beceri ve eğilimlerinizi kariyer 
h e d e fi n i z  d o ğ r u l t u s u n d a  g e r ç e k  b i r  z e m i n d e 
değerlendirebilirsiniz. Değerlerinizin farkına varıp kendi 
değerlerinize uygun işlere odaklanabilirsiniz. KDE'nin sayısal, 
sözel veya şekil uzay algısı yetenekleriniz hakkında size bilgi 
veriyor olması da kararlarınızda yardımcı olacak başka bir 
unsurdur. KDE kendi kendinizi değerlendirmenize yardımcı 
olacak bir araç olmakla beraber İSTANBUL KAGEM'deki 
Kariyer Danışmanlarından sonuçlarınızı yorumlamak için 
yardım da isteyebilirsiniz.İşinize ne kadar değer veriyorsanız 
her şey bir arkadaşınızla sohbet etmeye gitmek gibi doğal 
gelecek�r size. O işe gönül vermişsiniz ve gereklerini yerine 
ge�rmeniz gerek�ğini  biliyorsunuzdur.

 Ailemizin ya da komşularımızın sen bu işi yapabilirsin 
dedikleri meslekleri seçmiyoruz. Çünkü meslek seçimi eş 
seçimi gibidir. Ne kadar doğru seçim yaparsanız o denli mutlu 
olursunuz. 

Yazı: İK Uzmanı Seda MUMLU
İstanbul Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme
Uygulama ve Araştırma Merkez�

Kariyerimi Nasıl Yönetmeliyim?
 İşinde mutlu olan insan dış çevre ile 
de iyi anlaşacak�r, ya da ailesinde 
m u t l u  o l a n  b i r  i n s a n  b u 
mutluluğunu çalışma ortamına da   
yansıtacak�r. Meslek seçimindeki 
önemli unsurlardan bahsedilir 
hep:Kişinin yetenekleri, becerileri, 
değerleri, ilgileri, kişilik özellikleri, 
ile�şim becerileri,güvende olma
ih�yacı,bir yere ait olması vb. 
Bunların yanında tabi ki statü, para 
kazanma, çalışma koşulları da dikkate alınır. Sonrasında 
meslekler araş�rılır ve bizim  için en uygun olan mesleği 
seçmeye gelir aşama.     Aksi halde nereye gideceğinizi ne 
yapacağınızı bilmez isek, o meşhur söz gibi “hiçbir rüzgar 
gitmek istediği yeri bilmeyen gemiye yardımcı olamaz”. 
Böylelikle uygun işe karar vermemiş olursak mutsuz olabiliriz. 
Bu sebeple işimi severek yaparım demek için öncelikle 
kendimizi tanımalıyız ve bu şekilde iş aramaya başlamalıyız. 
İnsan kaynaklarında İşe Alım ekipleri de bu görevi yapıyor 
aslında. Firmanın ih�yaçlarına göre alım yapılacak pozisyon 
belirleniyor, bu işe uygun olan özellikler, nitelikler sıralanıyor. 
Bu kriterlere uygun adayları işe almak için ilan hazırlanıyor ve 
kariyer portalların da sunuluyor ilanlar. Bu noktada iş için 
davet edilecek aday olursanız ve bu görüşmeye ne istediğinizi 
bilerek giderseniz beceri, yetenek ve eği�mleriniz bu iş için de 
uygunsa ar�k ikinci bir görüşme yapmayı hak edecek adaylar 
arasındasınız demek�r. Kendinizi de ne kadar iyi ifade 
ederseniz bu işi kapacak kişi sizsiniz.Tam aksi bir durumu 
düşünürsek de, sadece cv taraması sonucu özellikleri 
pozisyona uygun olduğu için görüşmeye davet edilen aday, bu 
işi neden istediğini, hangi yönleri ile işe uygun olduğunu ifade 
edemiyorsa, araş�rmadıysa, rastgele bu ilana başvuru 
yap�ysa, bu aday iş için tüm yetkinliklere sahip olsa da tercih 
edilmeyecek�r.  Buradan da anlaşıldığı gibi püf nokta 
kendimizi tanımamız, ne istediğimizi biliyor olmamız ve son 
olarak da iyi bir sunumdur.Yapmamız gerekenler sadece 
kendimizi tanımakla da bitmiyor, öğrencilik haya�mızda bizim 
yetenek ve becerilerimize uygun işi bulabilmemiz için birden 
fazla staj yapmamız gerekliliği doğuyor. Üniversitelerde ar�k 
gönüllü staj uygulamaları var bunları takip ederek staj 
yapmak çok ama çok kolay hem meslek tanımak, hem sektör 
tanımak hem de kendimizi tanımak açısından gerekli. Ben 
öğrenciyim nasıl olsa okul bi�nce iş bulurum derseniz sizden 
önce gönüllü stajlarını bi�rmiş, meslek seçimini yapmış 
adaylardan 1-0 geride başlamış olursunuz hayata. Sonra da 
istemediğiniz işler için teklifler alır ve bu işlerde çalışmak 
zorunda kalabilirsiniz. Sürekli iş değiş�rmeniz olumlu 
karşılanmayacak�r. Sonrasında ne kadar kararlı olsanız da, 
başka bir meslekte ilerlemek is�yorum deseniz de bu durumu 
iyi açıklamanız gerecek�r. Ya da maalesef gi�ğiniz iş 
görüşmelerde kısa sürelerde meslek değiş�rmenizden dolayı 
meslek seçimlerinizde tutarlı olmadığınız kanaa�ne 
va r ı l a ca k � r.  Ve  ço k  ş a n s l ı  d e ğ i l s e n i z  i ş e  ka b u l 
edilmeyeceksinizdir.Bu sebeple daha öğrencilik yıllarımızda 
kariyer planımızı iyi yapmalıyız. Kariyer planımızda ki gibi her 
şey günü gününe olmayacak�r belki ama istediğiniz, 
azme�ğiniz sürece “doğru işe doğru kişi” olabilmek için 
sürekli gelişeceksiniz ve sonrası devam eden bir kariyer yolu, 
yolculuğu…
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Üniversite Yaşamında Stres ve
Başa Çıkma Yolları

Aslında olayları nasıl algıladığımız ve 
yorumladığımız yaşayacağımız stresi 
belirlemektedir. Bir olayı tehdit 
olarak mı yoksa �rsat olarak mı 
algıladığımız vereceğimiz tepkiyi 
önemli ölçüde etkiler. 

Örneğin, bir öğrencinin gireceği 
sınavı ya da teslim edeceği bir 
ödevi/projeyi başarılması güç bir 
zorluk olarak algılaması ile bilgi ve 
becerilerini test edebileceği bir 
�rsat olarak algılaması arasında 
gece ve gündüz kadar fark vardır. Hem bir mesleğe hem de 
hayata hazırlanılan üniversite yaşamı öğrenciler için pek çok 
yönüyle stres potansiyeli taşıyabilmektedir.

Üniversite öğrencilerinin yaygın olarak karşılaş�kları stres 
kaynakları şunlardır: 

• Ders yükü ve notlar, öğrenim süresinin uzaması, al�an 
alınan dersler, düşük not ortalaması,

•Zamanı akıllıca kullanamamanın yol aç�ğı kaygı, pişmanlık 
ve suçluluk duyguları,

•“Mükemmeliyetçi” akademik beklen�leri karşılamaya 
çalışma,

•Öğrenim görülen bölümle ilgili memnuniyetsizlik, 
beklen�lerin karşılanmaması, hayal kırıklığı, 

•Boş zamanları değerlendirme amaçlı etkinliklere ak�f 
ka�lım sağlamayla ilgili güçlükler, 

•Özellikle yeni başlayanlar ve geçiş yapanlar için yeni çevreye 
ve sosyal ortamlara uyum sağlayamama, 

 •Aileden uzakta kalanlar için sosyal destek ih�yacı, yalnız 
hissetme ve ev özlemi,

 •Ait olunacak bir arkadaş grubu bulma veya gruba kabul 
edilmeyle ilgili yetersiz hissetme, 

•Öğrencilikte ve mezuniyet sonrasında neler yapılacağıyla 
ilgili belirsizlik, iş arama/bulma telaşı, seçenekler arasında 
kararsız kalma,

•İyi bir özgeçmiş hazırlama ve iş görüşmesi yapmayla ilgili 
acemilik yaşama.

Peki, yaşadığımız stresi olumlu/işlevsel bir düzeyde nasıl 
tutabiliriz?

Stresimizi işlevsel düzeyde tutmak bir beceridir ve 
öğrenilebilir. İlk olarak aşırı stresin bedende yara�ğı olumsuz 
sonuçları önlemek ve beden direncini ar�rmak için yaşam 
alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekmektedir. Bunun için 
sağlıklı ve dengeli beslenme, yeterli uyku alma ve düzenli 
egzersiz yapma gibi alışkanlıklar edinmeliyiz. 

Yazı: Uzman Psikolog Kadir ÖZDEN
İstanbul Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme
Uygulama ve Araştırma Merkez�

Modern yaşamın kalabalık ve karmaşık dünyasında ar�k 
herkesin kullandığı bir sözcüktür stres. Tanım olarak bu 
kavram, bireyin belirli olaylar ve durumlar karşısında 
hisse�ği baskı, gerginlik ve zorlanma durumlarına işaret 
eder. Günlük yaşamın doğal bir parçası olan stres tepkisi, 
bilinenin aksine her zaman olumsuz veya zararlı bir şey 
değildir. Aksine bir miktar stres (olumlu stres), güdülenmek, 
harekete geçmek, yeni durumlara uyum sağlamak ve gelişim 
göstermek için gereklidir. Buna karşın aşırı stres (olumsuz 
stres), bedensel ve psikolojik sağlığımızı, performans ve 
üretkenliğimizi, mo�vasyon düzeyimizi, ilişkilerimizin 
kalitesini ve yaşam doyumumuzu olumsuz yönde etkiler. 

Aşırı düzeyde stres yaşadığımızı nasıl anlarız? 

Yüksek düzeyde stres yaşadığımızı bize gösteren belir�leri 
bilişsel, duygusal, bedensel ve davranışsal olmak üzere dört 
grupta ele alabiliriz. Bedensel belir�ler olarak; uyku ve iştah 
problemleri, ağrılar, ishal, kabızlık, hazımsızlık gibi sorunlar 
yaşarız. Duygusal olarak; yoğun kaygı, korku, kızgınlık, üzüntü, 
huzursuzluk,  değersizlik, yetersizlik, güvensizlik gibi duygular 
hissederiz. Bilişsel olarak; düşük zihinsel performans, dikka� 
odaklayamama, öğrenme ve ha�rlama sorunları, karar 
vermede güçlük, zihinsel durgunluk veya aşırı zihinsel 
meşguliyet yaşarız. Davranışsal olarak da; sigara, alkol veya 
ilaç kullanımı, kaza yapmaya eğilim gösterme, aşırı yeme, 
alışılagelen davranış örüntülerinde değişiklikler gibi belir�ler 
gösteririz.



Zamanı akıllıca kullanmak, zaman baskısının ve ertelemenin 
yara�ğı stresi azaltmada etkili bir yöntemdir. Bunun için 
hedeflerimiz doğrultusunda önceliklerimizi belirlemeli, 
bunları bir düzen içerisinde zamana bölmeli ve bir eylem planı 
oluşturarak harekete geçmeliyiz. En önemlisi de bu süreçte 
kararlı davranmalı ve en ufak zorlukta vazgeçmemeliyiz.

Stresli olduğumuzda genellikle bir çözüm yolu aramaktan çok 
yaşanılan durumun ne kadar kötü olduğunu ve çok zor 
geçeceğini düşünürüz. Bu tür bir düşünme eğilimi, ister 
istemez algılanan stresi ar�rmaktadır. Düşüncelerimiz ve bir 
olayı nasıl yorumladığımız duygu ve davranışlarımızı belirler.

Bu anlamda stresle başa çıkmada kendimize bazı sorular 
sormalıyız. Örneğin, stres yaşadığım bu durum tam olarak 
ne? Neden oluyor? Durum gerçekten bu kadar kötü mü? En 
kötü ne olabilir?  Bununla başa çıkabilir miyim? Benzeri bir 
durumla daha önce başa çık�m mı? Evetse, nasıl başa çık�m? 
Bu gibi sorular stres kaynaklarına ilişkin daha akılcı ve işlevsel 
yanıtlar vermemizi sağlar.

Böylelikle stresin yaşamımızın hangi alanlarından 
kaynaklandığını ve o durumda belirgin olarak bizi neyin 
rahatsız e�ğini, hangi duyguları yaşadığımızı ve bu 
duygularımızla nasıl tepkiler verdiğimizi gözden geçirmiş 
oluruz.

Bazı tutum ve davranışlar da bizleri aşırı stresten 
koruyabilmektedir. Bunlar; 

•Kendi kişisel özelliklerimizi, ilgilerimizi, değerlerimizi ve 
yeteneklerimizi tanımaya çalışmak,

•Kendimizle olumlu bir iç diyalog kurmak ve güven verici 
telkinlerde bulunmak,

•Sürekli geçmiş pişmanlıklarımıza ya da gelecek kaygılarımıza 
odaklanmak yerine dikka�mizi “şimdi ve burada” olanlara 
çevirerek yaşanan andan keyif almak, keyif veren şeylerin 
farkında olmak ve bu listeyi genişletmek

•Sistemli çalışma alışkanlıkları edinmek,

•Potansiyel olarak stresli olabilecek yaşan�lara hazırlıklı 
olmak,

•Olayları bir tehdit yerine �rsat olarak algılamaya çalışmak, 

•İle�şim ve empa� becerilerini geliş�rmek, 

•Sosyal ilişkilerde doğal olmak, kendimizi olumlu ve olumsuz 
özelliklerimizle tutarlı ve gerçekçi bir şekilde sunmak,

•Gerek�ğinde sosyal destek alabilecek güvenilir, yakın ve 
karşılıklı özveriye dayalı arkadaşlıklar kurmak ve geliş�rmek,

•Hobilere, dinlenme ve eğlenmeye de zaman ayırmak, 
gülmek, hayata mizahla yaklaşmak

•Yapamam yerine denerim diyerek mücadeleci bir tutum 
göstermek,

•Nefes ve gevşeme tekniklerini öğrenmek ve düzenli olarak 
uygulamak,

•Nelerin bizi strese soktuğuyla ilgili farkındalık kazanmak 
açısından bir stres günlüğü tutmak,

• Kişisel gelişim seminerlerine, kurslarına ka�lmak,

Tüm bu yöntemler yeterince uygulandığı halde birey yoğun 
stres yaşamaya devam ediyorsa, bu noktada profesyonel bir 
yardım alması uygun olacak�r. 

Yukarıda anla�lan yöntemlerin ve pra�k tavsiyelerin etkili 
olması, onların günlük yaşama ne ölçüde geçirildiğiyle doğru 
oran�lı olacak�r. Unutulmamalıdır ki bir yöntemi teoride 
bilmekle, onu uygulamak ve alışkanlığa dönüştürmek farklı 
şeylerdir. Biz Kariyer Merkezi ekibi olarak siz öğrencilerimize 
stres yaşan�sı ile daha etkili bir şekilde başaçıkmanıza 
yardımcı olabilecek çeşitli eği�mler düzenlemekteyiz. Bu 
bağlamda stresle etkin başetmeniz konusunda farkındalık ve 
ilgili becerileri kazandırmak ve böylelikle kişisel-sosyal, 
eğitsel ve mesleki alanlardaki gelişiminize destek olmak 
amacıyla ücretsiz olarak düzenlediğimiz “Stres Yöne�mi”, 
“Zaman Yöne�mi”, “Etkili İle�şim Becerileri ve Beden Dili” 
gibi başlıklar al�nda, pra�k uygulamalar da içeren 
eği�mlerimize ka�lmanız oldukça yararlı olacak�r. Bu 
eği�mlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için web sitemizi 
(h�p://kariyer.istanbul.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz. 
Eği�mlerde görüşmek dileğiyle…
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BİZ BİZE YAZDIK
ÖĞRENCİ KÖŞESİ

Sevgili Öğrenciler;
İstanbul Ün�vers�tes� Kar�yer Gel�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�'nin kurulmasının nedenlerinden biri de iş hayatıyla 
öğrencilerimiz arasında köprü kurmayı sağlamaktır. Merkez olarak staj uygulamasının öğrencilerimizin kariyer planlamasında ve 
özgeçmişlerinde önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Bu sebeple 2011 yılında başlattığımız ve bugüne kadar yeni kurumlar ekleyerek 
devam ettirdiğimiz projemizde bugüne kadar 36 kurumla yaptığımız bu protokoller çerçevesinde 1722 öğrenciye staj imkanı sağladık. 
Bu sayımızda da projemizde yer almış öğrenci arkadaşlarımızdan bazılarının staj tecrübeleriyle ilgili geri dönüşlerini sizlerle paylaşmak 
istedik. Staj yapmak isteyen öğrencilerimize Merkezimizin staj projesiyle ilgili duyurularını takip etmelerini öneririz.

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DİNN
İSTANBUL KAGEM Müdürü

Gönüllü Staj Projemizden
Geri Bildirimler

 Özetle;  bana insan ilişkileri ve iş ortamındaki ilişkiler 
konusunda önemli deneyimler kazanmamı, etkinliklerde 
yepyeni bilgiler edinmemi, hocalarla ile�şim halinde olmamı, 
a ldığ ım maaşla  da eği�m ih�yaçlar ımı  daha rahat 
karşılayabilmemi sağladı. Öğrencilik yıllarımda İSTANBUL 
KAGEM'de çalışmış olmak benim için çok güzel bir �rsa�.
Saygılarımla,

Şerife DEDE 
Psikoloji 2013 Mezunu 

Öğrenci asistanı olarak, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş�rme 
Uygulama ve Araş�rma Merkezi'nde  üç yıl boyunca ak�f olarak 
görev aldım. Kariyer Merkezi, İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir 
üniversitenin ih�yaç duyduğu bir oluşumdur. Üniversitemiz 
öğrencilerine ve personeline yönelik Kariyer geliş�rme  
faaliyetlerini üstlenen bu kurumun, kuruluşundan bu yana 
yükselen bir ivme göstererek her sene daha çok öğrenciye 
ulaş�ğını görüyorum. Kurumdaki uzmanlar bireysel kariyer 
danışmanlığı, öğrencilerin kariyer gelişimlerine ve personelin 
ih�yaçlarına yönelik grup eği�mleri gibi birçok çalışma 
yürütürken; bizim gibi yarı zamanlı çalışan öğrencilerden oluşan 
ekipler de Kariyer Günleri, yurtdışı eği�m seminerleri gibi 
organizasyonlarda ve merkezdeki yürütülen çalışmalarda zevkle 
görev alıyorlar. Üniversitedeki hocalarımla ders dışında da, 
ile�şim halinde olmamı sağlayan, diğer bölümlerden de 
öğrencileri tanımamı ve henüz daha okurken çalışma disiplini 
kazanmamı sağlayan Kariyer Merkezi günlerimi asla 
unutmayacağım. Başta İSTANBUL KAGEM  müdürü değerli 
hocam Ayşe Ayçiçeği-Dinn'e ve tüm çalışanlara bu keyifli 
deneyim için teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Yağmur GEZMİŞ

Psikoloji Bölümü 2013 Mezunu 

Öncelikle 2011 yılında "İstanbul Üniversiteliler Edirne'nin 
köyleri ile buluşuyor" adlı proje ile yollarımızın kesiş�ğine ne 
kadar mutlu olduğumu tarif edemem. İSTANBUL KAGEM 
gerçekten benim için ayrı ve özel bir yere sahip. Siz de 
biliyorsunuz ki her zaman ortak projelerde ya da sizin 
projelerinizde çalışmayı gönülden isterim. 8 Mart 2013 
tarihinde gerçekleşen III. Tıp Kariyer Günlerinde yap�ğınız 
çekilişle Fransa'nın Rouen şehrindeki dil okuluna gitmeye hak 
kazanmış�m. Sayenizde inanılmaz bir deneyim yaşadım ve 
ingilizce dışında başka bir yabancı dil öğrenmeme, en azından 
başlangıcını yapmama aracı oldunuz. Bu �rsat için de çok 
teşekkür ederim. French in Normandy adlı dil okulunda 
yaşadığım bu tecrübeyi hiç unutmayacağım. Ayrıca aracı olan 
Ales Eği�m Yurtdışı Danışmanlık Merkezi de gerçekten bu 
süreçte bana çok yardımcı oldu. Tüm bu bağlan�lar ve güzel 
�rsat için tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. 
İSTANBUL KAGEM'in bir parçası olabildiğim için gururlu ve  ,                 

Sayın Ayşe Ayçiçeği Dinn,

Zeynep Merve GÖKBUGET 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş�rme Uygulama ve Araş�rma 
Merkezi'nde 2010-2013 tarihleri arasında öğrenci asistanı 
olarak görev yap�m. Psikoloji bölümü 2.sını�a okuyordum ve 
İSTANBUL KAGEM'in psikoloji grubunda yer aldım. Merkezde 
Ayşe Ayçiçeği-Dinn Hocamız (İSTANBUL KAGEM Müdürü ve 
Psikoloji Bölüm Başkanı) başta olmak üzere diğer fakülte ve 
bölümlerden hocalar, memurlar ve bilgisayar, İngilizce grubu 
gibi başka öğrenci grupları da yer almaktadır. Böyle bir ekibin 
içinde çalışıyor olmak hem kendi bölümümden olan hocalarla 
ile�şim halinde olabilmemi hem de diğer bölümlerden olan 
hocaları ve öğrenci arkadaşları tanımamı sağladı.
Ayrıca iş haya�na a�lmadan önce İSTANBUL KAGEM'de yarı 
zamanlı öğrenci olarak çalışmak bana iş disiplinini, grup halinde 
çalışmayı, ast üst ilişkilerinin nasıl olması gerek�ğini öğre�. Ve 
bu süreç boyunca her ay aldığım öğrenci maaşıyla da eği�m 
ih�yaçlarımı karşılamama yardımcı oldu. 

mutluyum.Saygılarımla
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Arif KUBAŞ
Hayef - Böte Bölümü 2013 Mezunu 

Üniversiteyi kazanmışsınız, aradan bir yıl geçmiş, derslere girip 
çıkıp sınavları vermekten başka çok fazla hayat hakkında 
tecrübe sahibi değilsiniz. Çoğu üniversite öğrencisinin yaşadığı 
şeylerin bir benzerini ben de yaşadım. Bölüm hocalarımın 
aracılığıyla İstanbul Üniversitesi'nde yeni kurulan Kariyer 
Geliş�rme Merkezi'nde (İSTANBUL KAGEM) stajyer öğrenci 
olarak göreve başladım. Göreve başladığımda merkezde sadece 
dört kişiydik. (Bunun yanı sıra bir çok öğre�m görevlisi hocamız 
bize destek veriyordu. Bana bu imkanı sunan İrfan Hocama 
özellikle teşekkür ederim. ) Merkez müdürümüz Ayşe Hoca ve 
oranın daimi çalışanları Ferhat Bey ve Nuray Hanım. Üç yıl 
boyunca  Kariyer Günleri, Tıp Kariyer Günleri, Piknik 
Organizasyonları, Yurtdışı Kariyer Günleri... Bu etkinlikler 
silsilesi uzayıp gider. Büyük bir çoğunluğunda görev aldım. 
Görev aldığım bu etkinlikler sistemli, planlı ve programlı 
çalışmanın işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.  Ben 
genellikle etkinlik öncesi grafik tasarım konuları ve etkinliklerin 
duyuru kısmında, etkinlik sırasında  bilişim konularında, 
sonrasında raporlama çalışmalarına yardımcı oldum. (Yukarıda 
saydıklarım daha sonra iş bulma konusunda bana çok yardımı 
oldu. Özgeçmişimde güzel bir yeri kapladılar.) 

İSTANBUL KAGEM ailesi genişledi, büyüdü. Ve bir çok 
arkadaşlık geliş�. Velhasıl okul bi�. Bizlerde çalışma haya�na 
a�ldık. Şimdi bir grafik tasarım kursunda Grafik Tasarım 
Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ayrıca uluslararası bir 
okulda Dijital Film ve Animasyon alanında öğrenim 
görmekteyim. Bu sa�rları okumakta olan genç arkadaşıma 
önerim. Kendini geliş�rmek bir şeyler yapmak is�yorsa 
İSTANBUL  KAGEM'e bir uğrasın. Eminim kendinize göre bir 

2014 yılı Ağustos-Eylül döneminde İSTANBUL KAGEM 
aracılığıyla Albaraka Türk Ka�lım Bankası'nda yaz dönemi stajı 
yapma imkanına sahip oldum. Ka�lım bankalarının çalışma 
ilkeleri, fon toplama ve kullandırma yöntemleri hakkında geniş 
bir bilgi birikimine sahip oldum.  Bundan önceki stajımı da bir 
ka�lım bankasında yapmam pek çok tecrübe edinmemi sağladı. 
Özellikle çalışanların bana karşı olan sıcak tutumları ve her türlü 
soruma güler yüzle yanıt vermeleri beni çok mutlu e�. Yaz 
ta�limi verimli bir şekilde değerlendirmemde büyük katkısı olan 
İSTANBUL KAGEM'e tekrar teşekkür ediyorum. Böylesi güzel 
çalışmalarının devamını diliyorum.

Umut Baran YALINAY 
İkt�sat Fakültes�

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki üniversite stajı iş haya�na açılan 
önemli bir adımdır. En kötü staj deneyimi bile bir tecrübedir. 
Okuduğum bölümün staj zorunluluğu olmamasına rağmen 
okulumuz bünyesindeki İSTANBUL KAGEM aracılığıyla belki de 
staj yapma imkanı bulamayacağım iki firmada (İGDAŞ ve Aydınlı 
Grup) staj yapma imkânı buldum. Yapmış olduğum stajlar 
sonucunda hem teorik eği�mlerimi pra�ğe döktüm hem hiçbir 
yerde kazanamayacağım tecrübeler kazandım hem de çok 
değerli kişilerle tanış�m. Staj yap�ğım her iki firmada da sıcak 
bir ortam vardı. Çalışanlar çok yardımcı oldular ve ellerinden 
gelen her şeyi yap�lar. Yap�kları işleri gayet sabırlı bir şekilde 
öğre�ler. Buradan bana staj imkanı sunan İSTANBUL KAGEM’e 
teşekkür ediyorum.

Ömer Faruk SOFU
İkt�sat Fakültes�
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Öğrenci Kulübü olarak diğer öğrenci kulüpleri ile karşılıklı 
ilişki içinde olarak birlikte projeler yürüterek düzenlediğimiz 
organizasyonların daha verimli olması adına bir birimize destek 
vermekteyiz.

Ekonometri Kulübü faaliyetlerinde 21. eği�m yılına 
başlamış�r. Bu güne kadar çeşitli projelere imza atmış, 
konferanslar, seminerler, şehir içi ve şehir dışı geziler 
düzenlemiş, sosyal ak�viteler yapmış, birçok ünlüyü okulumuza 
davet ederek öğrencilerle buluşturmuştur.

Bu çerçevede sizi 20. kuruluş yıl dönümümüz olan 2013-
2014 eği�m dönemindeki  etkinl ik ler imiz  hakkında 
bilgilendirmek isteriz.

KULÜP TANITIMLARI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi

İktisat Kulübü

Dönemin Milli Eği�m Bakanı Saffet Arıkan'ın“…Memleke�mizde 
başlayan yeni ik�sadi inkişaf dolayısıyla devle�n sınaî ve tüccarî 
birçok yeni işletmeler kurduğu göz önüne alınarak, bu işletmeler 
için tam hazırlıklı elemanlar ye�ş�rmek ve ik�sadî bünyemizde 
esaslı ilmî araş�rmalar yapmak üzere İstanbul Üniversitesi'nde 
bir İk�sat Fakültesi açılmış�r.” sözleri ve 21.12.1936 tarihli yazı 
ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bildirilerek açılmış olan 
İk�sat Fakültesi bünyesinde eği�m veren, 8 yarıyıllık bir 
öğrenim süresinin öngörüldüğü Ekonometri Bölümü'nde, çeşitli 
İk�sat ve İşletmecilik derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak 
İsta�s�k, Yöneylem Araş�rması ve Ekonometri dersleri 
okutularak öğrencilere “belirsizlik al�nda karar almaya yarayan 
yöntemler” ve odak olarak da tahmin teknikleri ile ik�sadi 
poli�kaya yön verici yöntemler tanı�lmaktadır.

Ekonometri Kulübü 1993-1994 eği�m dönemi içinde 
öğrencilerimizin ve öğre�m görevlilerimizin çabalarıyla 
kurulmuştur. Öncelikle Ekonometri Kulübü'nün amacı 
üniversite öğrencilerinin u�unu açacak onlar adına faydalı olan 
konferanslar ve özellikle ekonomi ve ekonometri ile ilgili 
oturumlar düzenlemek�r. Kulübün üstlendiği rol sosyal 
projelerle fakülte içindeki öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak 
ve her öğrencisiyle birbirine kenetlenmiş, ortak bir paydada 
birleşmiş bir öğrenci kitlesi sağlamaya çalışmak�r. Ekonometri 
Kulübü başka fakülte ve bölümlerden de öğrencilerin ak�f 
ka�lımlarıyla git gide daha da yeşermektedir. Etkinliklerimizin 
projesini hazırlarken sadece fakültemiz öğrencilerini değil aynı 
zamanda tüm üniversitemiz öğrencileri için nasıl daha çok 
faydalı olabiliriz diye düşünerek çalışmaya başlıyoruz. Kulüp 
olarak bilgi alışverişi ve sosyal bir ağ oluşturmak amacıyla 
sadece ekonomiyle ilgili konularda değil kişisel gelişim ve 
kariyer gelişimi konusunda da etkinlikler düzenlemekteyiz.
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İstanbul Üniversitesi Ekonometri Kulübü

ekonometribolumu@gmail.com           
facebook.com/ekokistanbul                           

twi�er.com/ekokistanbul                 
instagram.com/ekokistanbul

İlk etkinliğimiz Ekonomistler Pla�ormu Başkanı Oğuz 
Demir'in sunumuyla “Yeni Ekonomik Şartlar ve Türkiye” konulu 
konferansımız olmuştur. İkinci döneme Eği�m Gezisi ile başladık 
ve 35 öğrenci arkadaşımızla birlikte Türkiye Bankalar Birliği'ne 
eği�m gezisi düzenledik. TBB'de bize Türkiye Bankalar Birliği'nin 
neler yap�ğı, bankacılık sektörü ve genel ekonomi görünümü 
hakkında sunumlar yapıldı. Ardından Ankara'ya Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası'na Eği�m Gezisi düzenledik. 
Merkez Bankası'nda 40 kişilik ka�lımcı öğrencimize “Para 
Poli�kasının Genel Çerçevesi" ve “TCMB Kariyer Olanakları” 
konularında bilgi verildi. Merkez Bankası'ndan sonra Anıtkabir 
ziyare� gerçekleş�rerek çelenk töreni ile Mustafa Kemal 
Atatürk'ü saygı ve sevgilerimizle andık. Ekonometri Kulübü 
olarak İÜ Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlediğimiz Borsa 
İstanbul, BDDK, MB Vergi Dene�m Kurulu, Kariyer.Net, AvivaSa 
Emeklilik ve Allianz Sigorta'nın sunumlar yap�ğı, birçok şirke�n 
İK stantlarını aç�ğı Kariyer Günleri'14 organizasyonumuz da 
öğrenciler tara�ndan büyük ilgi görmüştür. Etkinliklerimize 
ka�lım göstermiş öğrencilere gün sonunda Ka�lım Belgesi 
verildi.

Öğrenci Kulübü olarak diğer öğrenci kulüpleri ile 
karşılıklı ilişki içinde olarak birlikte projeler yürüterek 
düzenlediğimiz organizasyonların daha verimli olması adına bir 
birimize destek vermekteyiz.

Ekonometri Kulübü faaliyetlerinde 21. eği�m yılına 
başlamış�r. Bu güne kadar çeşitli projelere imza atmış, 
konferanslar, seminerler, şehir içi ve şehir dışı geziler 
düzenlemiş, sosyal ak�viteler yapmış, birçok ünlüyü okulumuza 
davet ederek öğrencilerle buluşturmuştur.

Bu çerçevede sizi 20. kuruluş yıl dönümümüz olan 2013-
2014 eği�m dönemindeki  etkinl ik ler imiz  hakkında 
bilgilendirmek isteriz.

İlk etkinliğimiz Ekonomistler Pla�ormu Başkanı Oğuz 
Demir'in sunumuyla “Yeni Ekonomik Şartlar ve Türkiye” konulu 
konferansımız olmuştur. İkinci döneme Eği�m Gezisi ile başladık 
ve 35 öğrenci arkadaşımızla birlikte Türkiye Bankalar Birliği'ne 
eği�m gezisi düzenledik.TBB'de bize Türkiye Bankalar Birliği'nin 
neler yap�ğı, bankacılık sektörü ve genel ekonomi görünümü 
hakkında sunumlar yapıldı.Ardından Ankara'ya Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası'na Eği�m Gezisi düzenledik.

Merkez Bankası'nda 40 kişilik ka�lımcı öğrencimize “Para 
Poli�kasının Genel Çerçevesi" ve “TCMB Kariyer Olanakları” 
konularında bilgi verildi.  Merkez Bankası'ndan sonra Anıtkabir 
ziyare� gerçekleş�rerek çelenk töreni ile Mustafa Kemal 
Atatürk'ü saygı ve sevgilerimizle andık. Ekonometri Kulübü 
olarak İÜ Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlediğimiz Borsa 
İstanbul, BDDK, MB Vergi Dene�m Kurulu, Kariyer.Net, AvivaSa 
Emeklilik ve Allianz Sigorta'nın sunumlar yap�ğı, birçok şirke�n 
İK stantlarını aç�ğı Kariyer Günleri'14 organizasyonumuz da 
öğrenciler tara�ndan büyük ilgi görmüştür. Etkinliklerimize 
ka�lım göstermiş öğrencilere gün sonunda Ka�lım Belgesi 
verildi.

Dönemin son etkinliği olarak  Türk akademisyen, 
psikolog, yazar, televizyon programcısı ve Ankara Üniversitesi 
Eği�m Bilimleri Fakültesi'nde profesör olan Üstün Dökmen'in 
sunumuyla "Kendimiz i  ve Yaşamı Okumak" konulu 
konferansımız öğrencilerimiz, hocalarımız ve üniversite 
çalışanlarımız tara�ndan beğenilmiş�r.

Bunların yanı sıra kahval� organizasyonu, paintball ve 
bowling turnuvaları, Microso� Office eği�mleri, şirket eği�m 
gezileri yap�k. Kenan Işık ve Yüksek Sadakat grubunu 
okulumuza ge�rerek söyleşi düzenledik.

Kulüp faaliyetlerinde her öğrenci gerek proje aşamalarında 
gerekse organizasyonlarda başka bir yerde kazanamayacakları 
tecrübeler kazanmışlardır. Liderlik vas� üstlenme, proje 
üretme, projeyi kulüp arkadaşlarının önünde sunma ve kabul 
e�rmeye çalışma, organizasyonlar düzenleme, faaliyetlerde 
sorumluluk alma, resmi yazışmalar yapma ve üniversitenin 
öğre�m üyeleri ile görüş alışverişinde bulunma, iş dünyasındaki 
kişilerle birebir ilişkiler kurma, ünlü ve saygın bir misafiri 
ağırlama ve benzeri kazanımlar öğrenci kulübünde keyif alarak 
elde edilmektedir.

Sevgili okurlar, Ekonometri Kulübü "... Biz bir Aileyiz" 
sloganından da anlaşıldığı gibi üyeleriyle birlikte büyük bir 
öğrenci ailesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda aramıza ka�lıp 
hep birlikte ortaya yara�cı çalışmalar çıkararak gerek okulumuz 
gerekse Türkiye Cumhuriye� için daha çok katkı sağlamaya ne 
dersiniz?
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KİTAP KÖŞESİ
Hazırlayan: Seda MUMLU

2014 yılında çok satanlar listelerinden faydalanarak hazırladığımız, kariyerinize ve kişisel gelişiminize katkı 
sağlayacak kitapların tanıtımına bu sayımızda da devam ediyoruz. Yeni sayımızda sizler için üç kitap seçtik. İyi 
okumalar diliyoruz

Stephen R. Covey

Sayfa Sayısı: :	390 
Baskı Yılı: 2009
D�l�: Türkçe
Yayınev�: Varlık Yayınları

Etkili İnsanların 7 ALIŞKANLIĞI

Kişisel, mesleki ve ailevi sorunların çözümünde ilke 
merkezli bir yaklaşım benimseyen ve toplam kalite 
anlayışının öncülerinden olan Stephen R. Covey, çarpıcı 
örneklerden yola çıkarak, aşama aşama, insana yaraşır 
biçimde dürüst, uyumlu, huzurlu, başarılı bir yaşam için 
değişimine ayak uydurmamızı sağlayan alşıkanlıkları 
b e l i r l i y o r,  d e ğ i ş i m i n  y a r a t t ı ğ ı  f ı r s a t l a r d a n 
yararlanabilmek için gerekli olan bilgelik ve güce 
ulaşmanın yollarını gösteriyor. "Liderlik konusunda son 
on yılın başucu kitabı bu olacak." -Scott Degarmo 
(Siccess dergisinin başyazarı) 
"İlke merkezl� l�derl�k, çok güçlü b�r kavram, Covey'�n 
l�derl�k ve �nsan �l�şk�ler� v�zyonu, bu kavramı günümüz 
�ş dünyasının l�derler� �ç�n elver�şl� b�r program hal�ne 
get�rm�ş. Mutlaka okumanızı öner�r�m." -Nolan 
Arch�bald (Black & Decker Başkanı ve Yönet�c�s�)

Çevirmen: Osman Deniztekin- Filiz Deniztekin

James Waldroop
Çevirmen: Melis İnan
Hazırlayan: Cemal Engin
Baskı Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 112
Dili: Türkçe
Yayınevi : Optimist

Kariyerinize Yön Vermek 

- Değişimin zamanını ve nedenini fark etmek

- Rekabetçi kalmak için becerilerinizi güncelleştirmek

- Kariyer geliştirme fırsatlarını görmek

Kendinizi Tanıyın. Fırsatları Belirleyin.
Yeni Becerileri Geliştirin. İnsiyatif alın.

Kariyeriniz, gençlikte alınan tek sefere
mahsus bir karar değildir. Aksine, 
profesyonelleştikçe kariyerinizi geliştirir 
ve yeniden tanımlarsınız. “Kariyerinize
Yön Vermek” isimli bu kitap size şu 
k o n u l a r d a  y a r d ı m c ı  o l u y o r :



John Adair 

Çevirmen: Ömer Çolakoğlu
Baskı Yılı: 2003
Sayfa Sayısı: 184
Dili: Türkçe
Yayınevi : Babıali Kültür - BKY

Etkili Zaman Yönetimi

Gereksiz uğraşlarla zamanımızı boşa harcamak yerine, 
g e r ç e k  ö n c e l i k l e r i m i z e  v a k i t  a y ı r m a l ı y ı z . 

Z a m a n ,  h e r  y e r i  d o l d u r u l a m a y a n  h e m  d e 
değiştirilemeyen kıymetli bir kaynak. Ancak, zamanı 
değerlendirerek kullanmayı ve akıllıca harcamayı nasıl 
öğrenebilirsiniz? Etkili Zaman Yönetimi, her bir 
saatinizin kıymetini bilmenizi sağlayacak. Yönetim 
alanında önemli bir isim olan John Adair, çok sayıda 
örneğe ve olay incelemelerine yer verdiği eserinde, 
zamanın günlük kullanımına odaklanarak, uzun vadeli 
gayeler ve orta vadeli planlar tespit etmenize günü 
planlayarak zamanın en iyi şekilde kullanımını 
sağlamanıza bürolarda ve toplantılarda zamanın 
e t k i l i l i ğ i n i  k u l l a n m a n ı z a  y a r d ı m c ı  o l u y o r. 

Etkili  Zaman Yönetimi, zamanı boşa harcayan 
faaliyetleri eleyerek, gerçek önceliklerinize nasıl zaman 
ayrıbileceğinizi gösterecek.

Çevirmen: Ömer Çolakoğlu
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BU YIL NELER YAPTIK?
Hazırlayanlar: Nuray EMRAH / Ferhat ARSLAN 

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  
İSTANBUL KAGEM ETKİNLİK TAKVİMİ
Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da 2013-2014 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdiğimiz  
etkinliklerimizi daha kolay takip edebilmeniz için tablo halinde sizinle paylaşmak istedik.

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

04.10.2013

09.10.2013

10.10.2013

22-25.10.2013

24.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

01.11.2013

07.11.2013

07-28.11-
05.12.2013

19.11.2013

10-11.09.2013

02-09-
23.10.2013

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ 
EĞİTİMİ GÜZ DÖNEMİ

VİDEO EDİTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ 
GÜZ DÖNEMİ 

2013-2014 İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ
KULÜPLERİ TOPLANTILARI 

AKRAN REHBERLİĞİ GRUBU 
TANIŞMA TOPLANTISI

DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI  II

STRES YÖNETİMİ: KİŞİSEL BİR
KAYNAK OLARAK BAŞA ÇIKMA
VE KARİYERİMİZ III

TC MERKEZ BANKASI–İŞ GEZİSİ

İNGİLİZCE “WELCOME 
MEETING” 

AKRAN REHBERLİĞİ 
TOPLANTILARI PSİKODRAMA
İLE GRUP KAYNAŞMASI  

BORSA İSTANBUL-İŞ GEZİSİ 

AKRAN REHBERLİĞİ
 TOPLANTILARI
STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİLERİ  

STAJ PROTOKOLÜ İMZA TÖRENİ

UZMANLARLA SOHBETLER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEMSİLCİLERİ 
VE İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI VE
 ÖĞRENCİLERİ 

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN 
İSTANBUL KAGEM 

NESLİHAN KAĞITÇIBAŞI DEMİRBAKAN
NESTLE MARKA AKTİVASYON MÜDÜRÜ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

14

17

48

15

15

15

13

51

9

11

110

34

62

28



MELİH ARAT

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI
KATILIMCI 
SAYISI

İSTANBUL KAGEM DANIŞMA KURULU ÜYESİ

27.11.2013

28.11.2013

01-30.11.2013

01-30.11.2013

02.11.2013
12.01.2014

03.12.2013

04.12.2013

06.12.2013

06.12.2013

10-17-
24.12.2013

11-18-
25.12.2013

12-19-
26.12.2013

12.12.2013

12.12.2013

16.12.2013

18.12.2013

18.12.2013

01-31.12.2013

TÜRKİYE İSTATİSLİK KURUMU-
İŞ GEZİSİ

UZMANLARLA SOHBETLER

İNGİLİZCE PRATİK

İNGİLİZCE PRATİK

ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİ 
KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE 
MÜLAKAT TEKNİKLERİ
ORMAN FAKÜLTESİ   

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ODE YALITIM – İŞ GEZİSİ 

DAAD BURSU BİLGİLENDİRME 

STRES YÖNETİMİ: KİŞİSEL BİR 
KAYNAK OLARAK BAŞA ÇIKMA
 VE KARİYERİMİZ IV

STRES YÖNETİMİ: KİŞİSEL BİR 
KAYNAK OLARAK BAŞA ÇIKMA 
VE KARİYERİMİZ V

STRES YÖNETİMİ: KİŞİSEL BİR 
KAYNAK OLARAK BAŞA ÇIKMA 
VE KARİYERİMİZ VI

UZMANLARLA SOHBETLER

TRT-İŞ GEZİSİ 

DARPHANE-İŞ GEZİSİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE 
MÜLAKAT TEKNİKLERİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

PERFETTI VAN MELLE-İŞ GEZİSİ 

İNGİLİZCE PRATİK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI

HAYEF ÖĞRETİM ÜYELERİ

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM-İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

ROBERT WEGENER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

RECEP ALİ TOPÇU
ADELL ARMATÜR  YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

NURAY EMRAH
İSTANBUL KAGEM-İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

52

200

73

54

28

40

14

32

2

35

25

32

25

14

40

15

23

179

29



01-31.12.2013

01-31.12-2013

01.01-
31.12.2013

01.01-
31.12.2013

01.01-
31.12.2013

14.01.2014

01-31.01.2014

01-28.02.2014

01-28.02.2014

05.03.2014

07-14-
21.03.2014

14.03.2014

17.03.2014

17.03.2014

19.03.2014

20-27.03.2014

20.03.2014

25-26.03.2104

27.03.2014

İNGİLİZCE PRATİK

İÜ FAKÜLTELERİNDE KARİYER 
MERKEZİ TANITIM FAALİYETİ

STAJ  PROJESİ 

KENDİNİ DEĞERLENDİRME
ENVANTERİ

KARİYER DANIŞMANLIĞI 
GÖRÜŞMELERİ 

KARİYER MERKEZİ TANITIMI
(ORMAN FAKÜLTESİ)

İNGİLİZCE PRATİK

İNGİLİZCE PRATİK

İNGİLİZCE PRATİK 

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİEĞİTİMİ 
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ 

STRESLE BAŞA ÇIKMA VE 
KARİYERİMİZ I

İSTANBUL KAGEM 
IV.YILDÖNÜMÜ KURULUŞ YEMEĞİ

UZMANLARLA SOHBETLER 

STAJ BELGESİ DAĞITIM TÖRENİ 

BORSA İSTANBUL-  İŞ GEZİSİ

ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ 

UZMANLARLA SOHBETLER

YURT DIŞI EĞİTİM SERİSİ II 

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE 
MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
FEN FAKÜLTESİ-BİYOLOJİ BÖLÜMÜ  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI

İSTANBUL KAGEM PSİKOLOJİ GRUBU 
YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ve MENSUPLARI 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

PROF.DR.AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN 
İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

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

SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI'NDAN 
UZMANLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 

ONUR YILDIRIM
GRUPANYA 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ, 
MENSUPLARI VE ÖĞRENCİLERİ 

NURAY EMRAH
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

36

380

600

1145

1389

66

27

19

9

21

30

36

14

30

72

41

70

1300

65

30

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI
KATILIMCI 
SAYISI



31

27.03.2014 

29.03.2014

29.03.2014

01-31.03.2014

01-31.03.2014

01-31..03.2014

02-03-04-29-
30.04.2014

04.04.2014

07-08.04.2014

28.04-
05.12.05.2014

29.04.2014

01-30.04.2014

01-30.04.2014

07.05.2014

06-13-
20.05.2014

07-14-
21.05.2014

08.05.2014

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ VE 
VİDEO EDİTÖRLÜĞÜ EĞİTİMLERİNİN 
BELGE DAĞITIM TÖRENİ (I.DÖNEM )

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ EĞİTİMİ 
BAHAR DÖNEMİ

VİDEO EDİTÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ 
BAHAR DÖNEMİ 

İÜ FAKÜLTELERİNDE KARİYER 
MERKEZİ TANITIM FAALİYETİ 

İNGİLİZCE PRATİK 

İNGİLİZCE PRATİK 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
KARİYER GÜNLERİ

TIP KARİYER GÜNLERİ  IV

KARİYER MERKEZİ TANITIMI
VAN YÜZÜNCÜ YIL
 ÜNİVERSİTESİ 

ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ II

İNGİLİZCE PRATİK

İNGİLİZCE PRATİK 

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ III

STRESLE BAŞA ÇIKMA VE 
KARİYERİMİZ II

KIYI EMNİYETİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ - İŞ GEZİSİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE 
MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
AVCILAR KREDİ VE YURTLAR
 KURUMU 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL KAGEM PSİKOLOJİ GRUBU 
YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

PROF.DR.AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN 
İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ 

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 

NURAY EMRAH
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

NURAY EMRAH
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ

11

15

15

160

118

15

1200

500

150

45

40

8

37

55

68

34

9

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI
KATILIMCI 
SAYISI
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13.05.2014

14.05.2014

15-22-
29.05.2014

15.05.2014

17.05.2014

21-28.05.2014

26.05.2014

27.05.2014 

29.05.2014

30.05.2014

01-31.05.2014

01-31.05.2014

11-18-
25.06.2014

12-13.06.2014

19.06.2014

09-16-
23.05.2014

STRESLE BAŞA ÇIKMA VE
 KARİYERİMİZ III

UZMANLARLA SOHBETLER 

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE 
MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
(ELİF PROJESİ ÖĞRENCİLERİ)

ETKİLİ İLETİŞİM VE ÇÖZÜM YOLLARI 

ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ IV

7 RENK FİLM YAPIM ŞİRKETİ 
İŞ GEZİSİ 

UZMANLARLA SOHBETLER 

UZMANLARLA SOHBETLER 

UZMANLARLA SOHBETLER 

İNGİLİZCE PRATİK

İNGİLİZCE PRATİK 

KİŞİSEL GELİŞİM SERİSİ 

ETKİLİ İŞ ARAMA ve
ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ 

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ VE 
VİDEO EDİTÖRLÜĞÜ
 EĞİTİMLERİNİN BELGE
 DAĞITIM TÖRENİ (II.DÖNEM )

STRESLE BA A ÇIKMAŞ
ve KAR YER M Zİ İ İ
FEN FAKÜLTES  B YOLOJ  BÖLÜMÜ İ İ İ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE
MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ 
5.ULUSAL KİMYA ÖĞRENCİ 
KONGRESİ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

ALPER ÇEKER 
RUS DİLİ VE EDEBİYATI MEZUNLARINDAN

NURAY EMRAH
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

NURAY EMRAH
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 

GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ VE VİDEO 
EDİTÖRLÜĞÜ PROJESİ  ÖĞRENCİLERİ 

UFUK ÖZENATEŞ – TRT İSTANBUL TELEVİZYONU

NAZİKE UĞURLU 
RUS DİLİ VE EDEBİYATI MEZUNLARINDAN 

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM ÜYELERİ 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

NURAY EMRAH – İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
SEDA MUMLU – İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
KADİR ÖZDEN – UZMAN PSİKOLOG 

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

TUNCAL YILMAZ - VİDEO EDİTÖR EĞİTMENİ

46

40

9

97

90

500

30

17

20

20

48

5

15

20

83

15

TOPLAM 10182

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI
KATILIMCI 
SAYISI



- 40 -

Yurt Dışı Eğ�t�m ve Kar�yer Günler� / 25-26.09.2012

Yurt Dışı Eğ�t�m ve Kar�yer Günler� / 25-26.09.2012

Staj Protokolü İmza Tören� / 08.10.2012

- 40 -

Etkili İş Arama Eğitimi-28.05.2014

Etkili İletişim ve Çözüm Yolları Eğitimi-29.05.2014

ETKİNLİK ALBÜMÜ

Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi-07.05.2014

Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri II-25-26.03.2014 

Spor Ahlakı ve Spor Kültürü Konferansları / 14.11.2012

İstanbul Ün�vers�tes� Kar�yer Günler�-02.-04.04.2014
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Etkili İletişim ve Çözüm Yolları Eğitimi-29.05.2014

IV. Kuruluş Yıldönümü Yemeği-14.03.2014

Etkili İletişim ve Çözüm Yolları Eğitimi-29.05.2014

İSTANBUL KAGEM Tanıtım Faaliyeti-01-31.12.2013

Etkili İletişim ve Çözüm Yolları Eğitimi-29.05.2014
Kişisel Gelişim Serisi-25.06.2014
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Uzmanlarla Sohbetler Serisi-28.11.2013



Staj Belgesi Dağıtım Töreni-17.03.2014

ODE Yalıtım İş Gezisi-06.12.2013
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Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi-07.05.2014

Tıp Kariyer Günleri IV-04.04.2014



Staj Protokolü İmza töreni-01.11.2013

Stres Yönetimi Eğitimi-15.05.2014

TC Merkez Bankası İş Bankası-04.10.2013

Tıp Kariyer Günleri IV-04.04.2014 
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İstanbul Ün�vers�tes�
Kar�yer Gel�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez� 

(İSTANBUL �GEM)
h�p://kar�yer.�stanbul.edu.tr

0 212 440 00 00 - 11690
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