
Sayý: 5 / 2015

Kariyer Yolunda Özgüvenin ÖnemiKariyer Yolunda Özgüvenin ÖnemiKariyer Yolunda Özgüvenin Önemi
Prof.Dr. Pınar ÜNSALProf.Dr. Pınar ÜNSALProf.Dr. Pınar ÜNSAL

Kariyer Planlamanın İpuçlarıKariyer Planlamanın İpuçlarıKariyer Planlamanın İpuçları
Seda MUMLUSeda MUMLUSeda MUMLU

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim VakfıTüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim VakfıTüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı
Utku OLGUNUtku OLGUNUtku OLGUN

Halil ERDOĞMUŞHalil ERDOĞMUŞHalil ERDOĞMUŞ
Girişimci RuhuGirişimci RuhuGirişimci Ruhu

Oyunculuk ÜzerineOyunculuk ÜzerineOyunculuk Üzerine
Ali TUTALAli TUTALAli TUTAL

Anne Çocuk Eğitim VakfıAnne Çocuk Eğitim VakfıAnne Çocuk Eğitim Vakfı
Hilal KUŞCULHilal KUŞCULHilal KUŞCUL





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.

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş rme Uygulama 
ve Araş rma Merkezi Dergisi

İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. Mahmut AK

Sahibi ve Sorumlu Müdür
Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DİNN

Röportajlar
Seda MUMLU

Düzeltme 
Ferhat ARSLAN
Seda MUMLU
Kemal Mahmut KAŞGARLI

Grafik Tasarım
Serkan KOÇ

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
25.12.2015



2

Prof.Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü

    Ülkemizin ve dünyanın gelişmesi için bilgi üre mi temel 
şart. Üniversiteler, bilgi üretme ve bilgiyi toplumla paylaşma 
misyonlarının yanı sıra, bilgi üretmek ve bilgiyi toplumsal 
yarara dönüştürmek için gereken bakış açılarını topluma 
kazandırmak için de çalışmalı. Bilgiyi toplumsal yarara 
dönüştürmek için üre m sürecinde yeni olanı ortaya koymak 
önemli.  Bizim son günlerde inovasyon olarak sıkça 
duyduğumuz ve fakat Mevlana Celaleddin Rumi'nın yüzyıllar 
öncesinde söylediği gibi, 'Dünle beraber gi  cancağazım, ne 
kadar söz varsa düne dair, şimdi yeni şeyler söylemek lazım'.

       Bu yeni sözleri söyleyenler, elbe e, yenilikleri söylemekle 
kalmayacak, aynı zamanda insanların yeni sözler söylemeleri 
için imkanlar sağlayacak. Girişimcilik kavramını bu bağlamda 
değerlendirmeyi önemli görüyorum. Riskin üstlenilmesine 
bağlı olarak kardan yüksek pay almak, derslerde kar 
maksimizasyonu ile ilgili bir konu başlığı olmanın ötesinde 
girişimcilik, yetenek, cesaret ve bilgiye dayanan yani eği mle 
geliş rilebilecek bir kişilik özelliği.

   Öte yandan tek yönlü bir kavram da değil girişimcilik. 
Riskleri gördüğü halde cesaretli olan, bireyselliğe önem 
verirken toplumu da düşünen, rasyonel iken iyimserliğinden 
taviz vermeyen, geleneksel bilgiyi haiz olduğu halde 
yara cılıktan vazgeçmeyen insanlardan bahsediyoruz. Bazen 
Samuel Becke 'e a fla yine  yenilen ama daha iyi yenilen, 
hatalarından ders çıkardığı için krizleri rsatlara çevirebilen; 
bazen yenilgiyi önceden gören ve gerek ğinde geri adım a p 
yeniden başlayabilen insanlardan… Birbirine karşıt gibi 
görünen ama birbirini tamamlayan bu tutumlardan farklı 
olarak, girişimcilik için aksi düşünülemeyecek kavramlar var: 
Güven, başarı odaklı olmak ve işini sevmek. Kendine 
güvenen, başkalarının da kendilerine güvendiği insanlar 
girişimciler, bu sayede diğer insanları kendileri ile aynı yolda 
yürümeye ikna edebiliyorlar.  Başarı odaklı, cesur ve işini 
seven insanlar kararlılıkla yorulmaksızın  çalışabiliyorlar.

      Girişimciler ile ilgili değinilmesi gereken başka bir husus da 
birlikte çalış kları yol arkadaşlarına ve kendilerinden mal ya 
da hizmet alan tüke cilere karşı tutumları. Girişimciler 
birlikte çalış kları kişileri yol arkadaşları gibi gördükleri için, 
üre m sürecinde onları ak f bir şekilde konumlandırıyorlar. 
Birlikte çalış kları kişilerin de kendileri gibi yara cı olacakları,

GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE, GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLER

 fikir üretecekleri, sorunlara değil çözümlere odaklanacakları 
çalışma ortamları, ilişkileri kuruyorlar.  Tüke ciler ile 
kurdukları ilişkiler incelediğinde ise, girişimcilerin 
tüke cilerin kendi bildikleri ih yaçların yanı sıra kendilerinin 
henüz farkında olmadıkları ih yaçları da öngörebildiklerini 

    Girişimciler böylece, etkileşim içinde oldukları kişiler ve 
gruplar üstünden toplumu da şekillendirebiliyor, toplumsal 
paradigmaları belirleyebiliyor, toplumun yaşam tarzına etki 
edebiliyorlar. Örneğin bu değindiğimiz durumları sosyal 
medya sitelerinin toplumun gündelik yaşamı ile ilişkisi 
üstünden okuyabiliyoruz.  Bu nedenle girişimcilik cari 
olmanın ötesinde sosyolojik açıdan önem kazanan bir olgu. 

     Bu denli önemli bir olgunun kavranması ve içselleş rilmesi 
için üniversitelere büyük sorumluluk düşüyor. İstanbul 
Üniversitesi'nin Kariyer Geliş rme Uygulama ve Araş rma 
Merkezi – İSTANBUL KAGEM'in yap ğı çalışmaların ve 
düzenlediği etkinliklerin, bütünsel olarak bileşenlere 
girişimci olmalarını sağlayacak tutum ve davranışları 
kazandırmada çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü 
cesarete dayalı olsa da başta da belir ğim gibi girişimcilik için 
bilgi temel bir noktada duruyor. 

     Kendilerine uygun kariyer hakkında bilimsel bakış ile fikir 
edinmeleri için Kariyer Danışmanlığı Hizme 'nin, sektörleri 
tanımaları ve iş ve staj başvurularını nasıl yapacaklarını 
sektörün içindeki kişilerden öğrenmeleri için İstanbul 
Üniversitesi Kariyer Günleri'nin, küreselleşen dünyada 
yabancı dilin önemi düşünüldüğünde  İÜ Yurt Dışı Eği m ve 
Kariyer Günleri'nin ve Yabancı Dil Pra k Konuşma 
Sınıfları'nın, iş haya nda tecrübenin önemi düşünüldüğünde 
Gönüllü Staj Projesi'nin, hem öğrencilerimizin hem de 
bileşenlerimizin hayat kalitelerinin ar rılması için Kişisel 
Gelişim Eği mleri'nin, okullarına ve okullarının bulunduğu 
İstanbul şehrine aidiyetlerinin gelişmesi için Akran Rehberliği  
Projesi'nin iş haya  ile ilgili bilgi edinmede yol gösterici 
çalışmalar olduğunu görüyoruz. 

   İstanbul Üniversitesi olarak bundan önce olduğu gibi 
bundan sonra da öğrencilerimize ve mensuplarımıza girişimci 
ve yenilikçi bakış açısını kazandırmak için çalışacağız.

söyleyebiliriz.
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Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DİNN
İSTANBUL KAGEM Müdürü

        
    Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, öğrenci, 
mezun ve mensuplarımıza kariyer gelişimlerinde katkı sağlamayı 
hedefleyerek sürekli gelişmekteyiz. Bu amaçla fark yaratan, 
günümüzde ve gelecekte Türkiye'deki kariyer merkezleri arasında 
örnek alınan bir Merkez olma hedefiyle çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda İstanbul 
Üniversitesi Kariyer Geliş rme Uygulama ve Araş rma Merkezi 
(İSTANBUL KAGEM) kurulduğu günden bu yana hizmet 
vermektedir.

hareket eden İSTANBUL KAGEM 2011 yılından beri öğrencilerimize 
staj yeri imkanı sağlamaktadır. Bu sene daha çok öğrenciye staj 
imkanı sağlamak için “Kariyerim'e Giden Yol Staj” projemizi hayata 
geçirdik. Etkinliğimizi 900 öğrenci ve alanında isim yapmış birçok 
kurumun ka lımı ile başarılı bir şekilde gerçekleş rmiş olup bu 
projemize devam etmekteyiz.

ÖĞRENCİ ODAKLI EĞİTİM

    İSTANBUL KAGEM'in kuruluşunun üzerinden geçen beş yıllık 
döneme geriye dönüp bak ğımızda yapılan hizmet ve faaliyetlerin 
“öğrenci odaklı eği m” kavramı temel alınarak gerçekleş rildiğini 
görmek mümkündür.

    Kariyer Merkezi faaliyetlerinde öğrenci odaklı eği m 
dediğimizde ilk aklımıza gelen, Kendini Değerlendirme Envanteri 
(KDE)'dir. Çünkü KDE öğrencilerimizin kendilerini çok iyi tanımaları 
ve bu sayede kariyerlerine yön verebilmeleri için gerekli bir 
envanterdir. Bu nedenle KDE'yi öğrencilerimize ve mensuplarımıza 
http://kariyer.istanbul.edu.tr/KDE/ adresinden ücretsiz ve online 
olarak sunmaktayız. Öğrencilerimize her yıl mutlaka KDE'yi 
doldurmalarını ve kendi içlerindeki gelişimi takip etmelerini 
öneriyoruz. Böylece biz de Üniversitemiz öğrencilerinin birinci 
sını an başlayıp mezun olana dek yaşadıkları gelişimi takip ederek 
genel resmi görme imkanı yakalıyoruz. 

       KDE'nin yanı sıra yine öğrenci odaklı faaliyetlerimizden biri olan 
Kariyer Danışmanlığı kapsamında öğrencilerimiz, Merkezimizdeki 
uzmanlardan randevu alarak kariyer hedefi belirleme, meslek 
seçimi gibi konularda danışmanlık hizme  almaktadır.

    Ayrıca öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda başarılı 
olabilmeleri için bölümlerinde aldıkları iyi eği min yanında 
Merkezimizde vermiş olduğumuz İle şim ve Sunum Becerileri, 
Stres Yöne mi, Takım Çalışması ve Duygu Yöne mi gibi her yıl 
nitelik ve nicelik anlamında geliş rdiğimiz Eği m Seminerlerimiz 
ile de onları desteklemekteyiz.

       Öğrenci odaklı faaliyetlerimizden bir diğeri de Akran Rehberliği 
projesidir. Bu proje ile farklı şehirlerden gelen öğrencileri 
üniversiteye ve şehire alış rmak için akranlarıyla birlikte geziler ve 
farklı eği mler düzenliyoruz.

       Yine Pra k İngilizce Konuşma Grupları ile günümüzde önemli 
bir yeri olan yabancı dil konuşma  pra ğini geliş rme imkanı 
sağlıyor ve rekabet gücü yüksek bireylerin ye şmesine katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz.

      Tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra Merkezimizin iş dünyası ile 
birlikte gerçekleş rdiği ve yine öğrenci odaklı eği m kavramı içinde 
değerlendirebileceğimiz faaliyetler bulunmaktadır.

   Örneğin kuruluşundan bugüne kadar öğrencilerimiz adına 
Üniversite ile iş dünyası arasında köprü vazifesi görme misyonuyla

    Yine iş dünyası ile her yıl düzenli olarak gerçekleş rdiğimiz 
“Kariyer Günleri” faaliyetlerine devam edip her yıl daha fazla 
kurum ile işbirliği yapmakta ve iş dünyası ile öğrencilerimiz 
arasında köprü görevi görmekteyiz.

   Bunun yanı sıra birçok kuruma “İş Gezileri” düzenleyerek 
öğrencilerimizin farklı sektörlerdeki işleyişi ve çalışma ortamını 
yerinde görmelerini sağlamakta ve kariyerlerine yön vermelerine 
destek olmaktayız.

     Ayrıca alanında uzmanlaşmış kişileri “Uzmanlarla Sohbetler” 
serimizde öğrencilerimizle buluşturarak deneyim ve bilgi 
paylaşımının sağlanması için seminerler  düzenlemekteyiz.

     İSTANBUL KAGEM olarak düzenlediğimiz ve yukarıda örneklerini 
sunduğumuz etkinliklerimizin tamamı ücretsiz olup kurulduğumuz 
2010 yılından beri hizmetlerimizden 50.000'i aşkın kişinin 
faydalandığını gururla ifade etmek isterim.

   Sizlere tavsiyem iş haya na a lırken çok büyük faydalarını 
göreceğiniz bu hizmetlerimizden mezun olmadan mutlaka 
yararlanmanız olacak r.

     İşte bu noktada İSTANBUL KAGEM'in “öğrenci odaklı eği m” 
faaliyetlerini mümkün olduğunca fazla sayıda öğrencimize 
duyurmak, onların bu faaliyetlere ka lmalarını sağlamak ve kariyer 
hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için şu an okuduğunuz 
KARİYERİST Dergisi'ni yayımlamaktayız.

       Kariyerist Dergisi'nde yer alan içeriğe kısaca göz atacak olursak;

          “UZMANINA SORDUK” röportaj köşemizde mezunlarımız başta 
olmak üzere alanında uzman kişilerle yap ğımız röportajları, 
“SOSYAL SORUMLULUK VE BEN” bölümünde ise AÇEV ve TOÇEV ile 
yapılan röportajları bulacaksınız. “SÖZ UÇAR YAZI KALIR” 
bölümünde kariyerinizi planlarken ve yöne rken sizlere yardımcı 
olacak bilgileri, alanında uzman kişilerin yazılarını sizlerle 
buluşturduk. Her sayımızda olduğu gibi yine dergimizin “BİZ BİZE 
YAZDIK” bölümünde Merkezimizde kısmi zamanlı olarak çalışan 
öğrencilerimizin görüşlerini sizlerle paylaş k. “KULÜP 
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 verirken, “BU YIL NELER YAPTIK” 
bölümünde ise Merkezimizin 2014-2015 eği m-öğre m yılında 
gerçekleş rdiği faaliyetleri sizlere sunduk.

     Tüm İstanbul Üniversiteli öğrenci ve mensuplarımıza 2015-2016 
eği m-öğre m yılında başarılar diler, yeni sayımızda görüşmek 
üzere sevgilerimi sunarım.

                Sevgili İstanbul Üniversiteliler,

http://kariyer.istanbul.edu.tr/KDE/
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REKTÖR’DEN
Prof.Dr. Mahmut AK
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A.T. Ben Diyarbakırlıyım. Liseden 1968'de mezun oldum. 
İstanbul'a üç gün iki gecede kara trenle ÖSS im hanı için 
geldim. Çünkü bizim zamanımızda merkezi im hanlar 
Ankara, İzmir ve İstanbul'da yapılırdı, şimdi 81 şehirde var. 
İlk sene kazanamadım, sonrasında Şişli İk sat'ı kazandım, 
benden sonra Şişli Siyasal olmuş adı. Ha a şimdi Marmara 
Üniversitesi Siyasal bölümü olarak geçiyor. 1972'de Engin 
Cezzar – Gülriz Sururi yatrosunda Keşanlı Ali Destanı'nda 
çok küçücük bir rolde oynayarak yatroya adım a m. 
Diyarbakır'dan gelmeden önce de Diyarbakır'a turne 

yatroları gelirdi. Önemli isimler ama. Üç Maymun Kabare 
– Engin Cezzar, Deve Kuşu Kabare – İstanbul yatrosu… 
Bunlar ı  ben l i sedeyken bi le  kendi  hesabımda 
Diyarbakır'da oyna rdım. Halkımız, Diyarbakırlı 
arkadaşlarımız, okullu çocuklarımız aydınlansınlar diye 
böyle bir emek vermiş m. Keşanlı Ali Destanı'nı oynarken 
turneler, oyunlar ve okulu bir arada yürütmek 
zorundaydım. Hem okul hem de çalışma birlikteydi. 
Drama k olsun diye söylemiyorum ama ben fakir aile 
çocuğuyum, herkes gibiyim. 1975'de Tolga Aşkıner – Nisa 
Serezli'de çalışıyordum. Ben Doğu ve Güneydoğu dilleri 
uzmanıyım. Yap ğım doğu filmlerini de söylemek isterim. 
Bazılarının dublajlarını yap m. “Züğürt Ağa” dublaj 
çalışması, Yılmaz Güney “Yol” filmi dublaj çalışması( 
Cannes Film Fes valinde ödül aldığını ekliyor),”Işıklar 
Sönmesin” – Reis Çelik, “Ka rcılar” – Şerif Gören, “Güneşi 
Gördüm” - Mahsun Kırmızıgül, “Hakkâri'de bir Mevsim”… 
Bunlar aklıma şu an gelenler tabii.

A.T. Ben talebeliğimde hep yatro yap m. Okulu bi rince 
de mecbur kalıp devam e m. Bu benim için büyük şans . 
Milli piyango gibi diyebiliriz.  Yılmaz Güney'in “İzin” 
filminden sonra beni çağırmaya başladılar ve sonra bir çok 
filmde oynadım. Daha sonra birçok profesyonel ile çalışma 

rsa  yakaladım. Koleksiyonum o yönden çok zengin, çok 
şanslıyım. Yanlışımla doğrumla 40 yıla yakındır oyunculuk 
yapıyorum. Hala devam ediyorum. Üç sinema filmi 
bi rdim. Şimdi özel bir televizyon kanalında yeni bir 
projem var. Açıkcası talebeliğimi ben bu çalışmalardan 
kazandığım parayla bi rdim. Çünkü benim ailem 
ekonomik olarak müsait değildi.

S.M. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ali Tutal kimdir?

S.M. Sinemaya nasıl başladınız? Öğrenciliğinizde oyunculukla
ilgili bir kariyer hedefiniz var mıydı?

A.T. 1972'de Osmanbey'de Ümit Tiyatrosu vardı. Ben de 
Osmanbey'e yerleşmiş m. Diyarbakır'dan tanışmış olduğum 
isimler vardı. Engin Abi, “Ne yapıyorsun buralarda?” dedi. Ben 
de okumaya geldiğimi söyledim. Sonra Engin Abi; “Gel bizle bir 
rol oyna” dedi ve böyle başladım yatroya. Tabi yatro bir sezon 
sürüyor. Turneler, özel yatrolar aynı şekilde. Ben sana  
kendime çekmedim. O zamanlar okumak için ne iş olsa 
yapacak m ama yatro, sanat sandalı beni kendine çek . 
Benim fiziğim mi, duruşum mu, bilgi birikimim mi, kumaşım mı 
sanata uygun gelen neydi bilmiyorum. Ama beni dışlamadılar, 
halen de dışlamıyorlar. Bu benim için çok önemli bir nokta. 
Yeşilçam'ın çok çocuklarını gönderdiler, çalışmıyorlar şu anda. 
Mesela o çocuklardan ben ve birkaç arkadaşım şu anda 
çalışabilen çocuklarız. Devamlı kendinizi yenilemeniz, ayak 
uydurmanız gerekiyor. Çünkü nasıl ki bir telefon çıkıyor ve sonra 
üst modelleri piyasaya sürülüyor. Ona alışmanız gerekiyor. Bu 
yenilenmenin de tek formülü okumak r. Eğer okumazsanız, 
toplumda da konuşamazsınız.  Sanat yapacaksanız, 
randevunuzu da bileceksiniz. Sakar olmayacaksınız. Oyunculuk, 
oynamamak r, özümlemek r. Sinemanın en büyük formülü 
şudur: Tanımadığınız insanları oynuyorsunuz. Bu insanlara 
gebe kalmanız, onlar olarak doğmanız, onları doğurmanız 
gerekiyor. Ahmetleşmeniz, Mehmetleşmeniz gerekiyor. Şimdi 
yeni dizide ben Hasan'ı oynuyorum. Benim Hasanlaşmam 
lazım. Hasanlaşmadığım zaman kendime kızıyorum, sancılı 
günlerim oluyor bazen yalan değil. Bu yeni dizide de çok 
ağlatacağım sizleri, çok drama k sahneler var.

S.M. Üniversite sırasında yatroda çalış nız. Tiyatroyla 
tanışmanız tam olarak nasıl oldu?

Ali TUTAL



7

A.T. Bu yetenek meselesi beni aşan bir durum. Bizim 
ustalarımız var. Siz oynarken o ustalarımız görüyor ve 
diyor ki bunun kumaşı, hamuru bu işe uygundur. “Ali Tutal 
bu film için uygundur” gibi. Bir de tabiri caizse 10 
üzerinden puanlanınca en az 8'lerde oynamak lazım. 
8'den aşağı oynadığınızda arz-talep olmaz, yani 
çağırılmazsınız. Ben bu konuda 8'den aşağı oynamadığımı 
düşünüyorum. Bunun dışında uysalımdır, bağırıp 
çağırmam. Zaten bilen adam bağırıp çağırmaz. Bilen adam 
ustadır, çözüm üreten mercidir. Aslında bir gün talebelerle 
bir söyleşi yapmak isterim. Yıllarca hocalık da yap m, 16 
ta leb em vard ı .  L i teratü rd e  o lmayan  b i lg i le r i 
aktarıyordum. “Se eki Kazanımlar”dı dersimin adı. 
Oyuncu olmanın da bir çerçevesi var. O disiplinde 
giderseniz öğretebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız bu konuda 
yenilenmiyor, çalışmıyor. Ben halen çalışıyorum, geceleri 
senaryo ezberliyorum. Ses çalışıyorum. Hayat böyle, siz işi 
bırakırsanız sonu da kötü olur ve talep olmaz. Bir de çok 
para veriyorlar, ekonomisi de güzel bir iş oldu. Önceden 
böyle değildi.

S.M.  Sinemaya dair yeteneklerinizi nasıl keşfe niz?

S.M. Bu zamana kadar en keyif aldığınız, size bir şeyler 
ka ğını düşündüğünüz, gelişiminize etkisi olan 
çalışmalarınız özellikle hangileri oldu?

A.T. Oynadığım, çalış ğım tüm projelerden keyif aldım. 
Oynamadığım bir rol kaldı o da homoseksüellik. Bir deliyi, 
yüzbaşıyı, bakanı, imamı, mü üyü, ameleyi oynadım. Her 
şeyi oynadım, hala daha ne rol olsa oynarım. Zaten 
sana n çeşitliliği de budur. Yeşilçam'da kovulmak tabiri 
vardır. Kovulmamak lazım. Demek ki ben de bunları 
beceriyorum ki, beni hala kovmadılar. Biz de bitmemek 
için hala daha savaşıyoruz, direniyoruz, insansak daha ne 
kadar iyi insan olabiliriz diye uğraşıyoruz. Benim 
sinemadaki lakabım da “Ali Gönlübol”dur.

S.M. Oyunculuğu ve sinema sektörünün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

A.T. Ben yine oyunculuğu seçerdim. Seçmek derken bu laf 
beni aşar. Sanat çok önemlidir çünkü. Sanatçı adam 
kişilikli adamdır, eğer kişiliğiniz yoksa zor barınırsınız. 
Diyarbakır'dan gelip sanatçı olmak benim için mümkün 
değildi. O dönemler gireni az, çıkanı ise yoktu. Ben 
dişimle, rnağımla, bilgi birikimimle çalış m, halen de 
çalışmaktayım. Kendimi yeniliyorum. Çünkü ben hala 
çalışıyorum, araş rıyorum, okuyorum. Çünkü okumadan 
olmuyor, okumak çok çok önemli. Ben sadece oyunculuk 
kısmını değil, sinemanın bütün evrimlerini bilirim. 
Karanlık odalarını, nega flerini… Dostluktan, kardeşlikten 
gelir bu, bütün stüdyolar beni tanır.

A.T. Sanat sabır ve maraton işidir! Ben İstanbul'a ilk 
geldiğimde okumak için gelmiş m ve çalışarak okumak 
zorundaydım. Ama şu anki durumuma bakıyorum çok 
daha iyi, çok şükür. 3 tane çocuk büyü üm, hepsi 
yüksekokul mezunu. Sıkın larımız da oluyor bazen ama 
aş k onları da ar k. Parklarda ölmeyeceğiz diyebilirim… 
Ekonomi anlamında oyunculuk çok daha iyi durumda.

S.M. Tekrar bir meslek seçme şansınız olsaydı, hangi 
mesleği tercih ederdiniz?

S.M. Mesleğin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

A.T. Yeşilçam zamanı setler kötüydü. Bir ekmek, salam, su 
verseler iyiydi bize. Şimdi çok çok iyi, her şey var. Sinemada, 
dizide matema k bilmeyen ben oyuncuyum diyemez. Ben 
yüksek matema k okudum. Çünkü tasarımlar, dağılımlar, 
ih maller hesabını bilmeyen film, dizi çekemez. Ben yeni bir 
set bırak m. Gün 24 saa r, çocuklar 25 saat uykusuzdu. Her 
şey para değildir, sanat kişilik ister. Sinemayı da bilen adam iyi 
matema k bilen, planlama yapan adamdır. Zamanı iyi 
yönetmek gerekir. Arabalar, kostümler, jeneratör kamyonları, 

rlar, karavanlar… Ben “Hükümet Kadın”da oynadım, Mardin 
Midyat'ta. Tuvaletleri bile ayrı ayrıydı. Odaları ayrıydı. 
Sanatçının birinci işlevi düzeyli olması, ikinci işlevi ise sicilli 
olmasıdır. Düzeyli değilseniz sizi işlerinde barındırmazlar.

S.M. Reklamlarda oynadınız, bahseder misiniz?

A.T. Evet, çok reklamda çalış m oyuncu olarak. Hüseyin 
Baradan ile “Bacanak Biralar”ı oynadım. En son elektrik 
faturalarının ödenmesi üzerine bir reklamda oynadım. Şimdi 
çok fazla reklam çekimine gitmiyorum. Reklamcılar daha 
detaycıdırlar. 30 saniyelik reklamı 2 günde çekiyorlar. Biz 
mesela Ömer Uğur ile “Geniş Aile”de çalışıyorduk, şu anda 
filmi oynuyor çok da önemli bir yönetmendir. 4 günde biz bir 
bölümü çekiyorduk. Ben ve Rasim (Öztekin) bir sebepten 
dolayı oynamadık. Çok da güzel gidiyormuş, zaten çok önemli 
yönetmen kardeşlerimiz var. Ama olumsuzlar da var. Umarım 
olumsuzlar da benim sesimi duyar da işin matema ğini, 
planlamasını öğrenirler. Yoksa film, dizi çekemezler.

S.M. Bu sa rları okuyan öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde 
bulunabilirsiniz?

A.T. Talebe kardeşlerime çok okumayı ve çok çalışmayı tavsiye 
ediyorum. Bir de sinemanın kulvarına girebilmek için bir 
kardeşin, dostun bir de kabiliye n olmalı. Mesela se e biz bir 
çocuk görünce tanımasak da inceleriz, eğer iyi görürsek de 
yönetmenle konuşuruz, ilgilenmesini söyleriz ki o çocuk da 
yol alsın. Yanlış anlaşılmasın ama ben sinemada 40 senedir 
oynuyorum, üstadım diyebilirim. Bu konuda bir kredim var. 
Oynatabilirim, tavsiye edebilirim. İyi pas atabiliyorsan, 
ezberin tamsa, vak nde geliyorsan, uyumluysan, sıkın  
vermiyorsan adam gibi adamsın. Ama mesela ezberin tam 
değilse yandın. Çünkü sinema da diziler de kaldırmaz böyle 
işleri. Benim üstümde 40 tane roman var. Beni seç ğiniz için 
çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sinema on 
dakikada anla lacak bir şey değil, bu sebeple ne zaman 
isterseniz gelebilirim.
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H.E. Halil Erdoğmuş 1960'da Uşak'ta doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Uşak'ta tamamladıktan sonra İÜ İk sat 
Fakültesi İk sat Bölümü'nü 1991 senesinde tamamladı. 
Aynı üniversiteye bağlı İÜ Sosyal Bilimler En tüsü'nde de 
Uluslararası İşletmecilik yüksek lisansını yap . 1995 
yılında bir müddet Uşak'ta çalış ktan sonra 1996 yılında 
İstanbul'a yerleş  ve İstanbul'da profesyonel haya a 
emek arzı yap . 1998 yılında çalış ğı Boyner Holding'ten 
ayrıldı ve kendisi ile ilgili “neler yapabilirim?” arayışı 
içerisine girdi. 2001 yılında şu anda hala yöne m kurulu 
başkanlığı ve genel müdürlüğünü yürü üğü e-bebek 
şirke ni kurdu.

Biz de hemen bir bilgilendirme sitesi projesi başla k. O 
projeyi başla k ancak hemen akabinde krizler geldi. Krizler 
internetle alakalı bütçelerin yok olmasına neden oldu. 
Firmalar internet bütçelerini ivedilikle kaldırdı. Bu yüzden 
reklam alamadığımız için o site de yaşam döngüsünü devam 
e remez hale geldi. Biz de bu siteyi yaşatmak için e- caret 
işine el a k. E- care en kazanacağımız parayla o siteyi de 
yaşatacak k. Tabi pek umduğumuz gibi olmadı. E- caret de 
çok yavaş ilerliyordu. Zira biz dikey bir siteydik. 2001 yılında 
bu inancımız eksilmedi, ar . Biraz daha gayret, biraz daha 
gayret, ha açıldı ha açılacak işler, şimdi daha iyi gidiyor, bu 
sene daha iyi gidiyor, biraz daha büyüdük, bu sene büyüdük 
derken bu büyümenin ileride bize yeterli olamayacağını ve 
bizi riske a ğını gördük. Üniversitede 92'de yüksek lisans 
yap ğımızda bi rme tezini teslim etmemiş k dolayısıyla 
okulla ve yüksek lisans ile ilişiğimiz kesildi. 2002'de bir af 
çıkınca o a an yararlanıp hemen bu sefer güncel bir tez daha 
yazdık. Dünyada ve ülkede e- caret uygulamaları diye. 
Orada yazdığımız tezde anla ğımız iş modellerinden bir 
tanesi de “click and brick” . Önce interne en doğan sonra 
da mağazasını açan iş modeli. Dünyada o tarihte bunu yapan 
örnek bir model  yoktu ancak kitaplarda böyle bir iş modeli 
yazıyordu. Bize man klı geldi. Türkiye için ve internet sitemiz 
devam ederken bir tane de mağaza aç k, 50 m2'lik bir 
mağaza. O 50 m2'lik mağazayı aç ğımız gün bu işin çok doğru 
bir iş olduğunu anladık ve internetle mağazacılığın birlikte 
yürümesi gerek ğini 2003 yılında çözdük. Bugün son üç-dört 
senedir bu anlaşılmış vaziye e. Üç-dört sene önceye kadar 
internet mağazacılığı öldürecek tezi varken son iki-üç senedir 
“only channel” man ğı anla lıyor. Only channel birden fazla 
kanalın aynı ortak beyinden idare edildiği sa şların organize 
edildiği iş modelini adı. Biz de 2003'te o 50 m2'lik mağazamızı 
aç k. Mağazamız Kızıltoprak'ta. Bir buçuk sene sonra gene 
Kızıltoprak'ta 700 m2'lik başka bir mekana taşıdık o 
mağazayı. İkinci aç ğımız mağaza hala açık. 2005'den 
2007'ye kadar devam e rdikten sonra 2007'de de bu binaya 
taşındık. 

Röportaj: Seda MUMLU

S.M. Halil Erdoğmuş kimdir bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

S.M. Boyner'deki pozisyonunuzdan biraz bahseder misiniz ? 

H.E. Boyner Holding'te tüke ci finansmanı şirke nde 
planlama ve yeni projeler müdürlüğü yapmış k. O 
dönemde biz perakende sektöründeki firmaların ödeme 
sistemlerine bizdeki kartlar vasıtası ile yardımcı 
oluyorduk. Onların loyalty kartlarını çıkar yorduk. Aynı 
zamanda o kartlarla yapılan alışverişlerin tahsilat 
sorumluluğunu üstlenmiş k. O firmaların cirolarında 
önemli paylar alıyordu o dönemde firma kartları. Zaman 
içerisinde bu firma kartlarına bankalar el a ktan sonra o 
iş öldü. Bugünkü Advantage Card Boyner Holding 
projesidir. Bonus Card, Maximum Card çık , o loyalty 
kartlar öldü.

S.M. E-bebek 'i online kurma fikri nasıl oluştu, bizimle 
paylaşır mısınız? Bu aşamada karşılaş ğınız zorluklar var 
mıydı?

H.E. Aslında konu e-bebek değildi. Türkiye'de ne, nerede 
en ucuza sa lacak şekl inde elektronik caret 
bilgilendirme sitesi kurmayı düşünmüştük. Şu anda 
akakce.com benzeri bir şey. Bu yüzden de şirke  kurduk. 
Odtü'den enucuz.com.tr ismi almak için başvuru yap k. 
Odtü bize bu ismi vermedi ama biz de şirke  kurmuş 
olduk. O dönemlerde bebeğimiz vardı 2 yaşına doğru 
yaklaşan. Oradaki algıda seçicilik bize Türkiye'de 
bebeklerle ilgili bilgilendirme sitelerinin olmadığını 
gösterdi. 

e-bebek Genel Müdürü
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2008-2009'da her yıl birkaç mağaza aça aça büyüdük. 
2011 yılına geldiğimizde mağazacılığın, çok adet 
mağazacılığın yöne msel zorluklarını yaşamaya başladık 
ve kendimize stratejik bir ortak aramaya başladık. 2011'in 
sonunda bizim %5 hisseli bir Amerikalı ortağımızın 
aracılığıyla bir Türk ya rımcı aileyle tanış k. Çoğunluk 
hisselerimizi Topbaş ailesine sa k. Burada konu finansal 
bir rahatlamanın dışında onların şu an yöne kleri 
perakende deneyimlerinin de bize faydalı olabileceği 
inancıydı. Bilfiil birlikte şirke  daha fazla büyütmeye 
gayret ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada e-bebek ufak 
bir rakibini sa n almasıyla birlikte 53 mağazaya ulaş . 
Yılın sonunda 64 mağaza ile kapatmayı planlıyoruz. 
2020'de de 130 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. 
2020'ye kadar dört kat daha büyüme hedefimiz var. 
Kısacası budur.

Ne zaman ki kalbiniz hafif bir şeylerden etkilendi- illa kalbinizi 
niye nizi bozmanız önemli değil ama- siz pozi f düşünüp 
kendiniz haricindeki insanları düşünmeye devam e ğiniz ve 
bunun yüzdesini ar rdığınız sürece güzellikler size de 
geliyor. Niye  bozduğunuz andan i baren eksik gelmeye 
başlıyor veya gelmiyor veya kaybetmeye başlıyorsunuz. O ne 
kadar düşündüğünüze bağlı. Bizim ortaklık hikayemiz biraz 
buna benzer. Bize Amerika'dan birisi 20.000 dolar para 
gönderdi. Bu kişi benim çok ciddi bir arkadaşım değil. Adam 
Allah'ın Amerikalısı. Paranın üstüne yatarsın bir daha 
görmezsin ama 20.000 doların karşılığında % 5 hisse verdik 
biz sonradan ya biz borçlu kalmak istemiyoruz diye. O kişi de 
bize bugünkü ortaklarımızı buldu. Dolayısıyla kapıları hep 
açar yeter ki siz iyilik kapılarına hizmet edin.

S.M. Kuruluş aşamasında karşılaş ğınız zorluklar var mıydı?   
H.E. Sa şlarımız azalmadı hep ar  ama o ar ş hızı ayakta 
kalabilmek için yeterli değildi. Tabi ki hiç durmadan 
çalış k. Bizim bir parmağımız var. Herkes bunun işaret 
parmağı olduğunu söyler ama bizim F5 parmağımızdı 
çünkü bizim internet sitemiz 2008'e kadar sürekli üç-dört 
saa e bir download olurdu ama hangi dakika ulaşılamaz 
olacağı hiçbir zaman kes rilemezdi. Bu parmak sürekli 
olarak F5, F5 yapardı site durduysa hemen teknik 
arkadaşa haber ver o restart etsin falanca bir ürün çıkmış 
git o tedarikçiden o ürünü bul zaten bir kişi ile iki kişi ile 
sonra üç kişi ile başlayan bir ekip k. Şu an 800 kişiyi 
geç k. İlk başladığımızda benim haricimde bir kişiydi, 
sonra yanına editör alındı iki kişi oldu, sonra onun yanına 
biri alındı. 2000 yılının sonunda biz iki kişiydik. Birisi part-

me birisi full me çalışan benim haricimde iki kişi vardı. 
2001 yılında bu rakam üç kişi olarak devam e . 2002 
yılından sonra bu rakamlar artmaya başladı.

S.M. Şu anki tecrübelerinizle geçmişe döndüğünüzde iş 
haya nda neleri daha farklı yapardınız? Toplam iş 
haya nız ne kadardı?
H.E. Muhtelif yerler ile birlikte bak ğınızda aslında 91 
senesinden i baren çalışıyorum ama özel sektörde ama 
aile işinde. Dolayısıyla e-bebekten önce de bir on yıl var. 
Neleri farklı yapardım konusuna gelince, üniversitede 
hocamız bize durumsal yaklaşımdan bahse  ve 
durumsal yakınlaşmanın ne anlama geldiğini söyledi. İşte 
şunu şöyle yapmazdım bunu böyle yapmazdım demek 
doğru değil, zira verdiğimiz kararlar o anki gerek çevre 
gerekse dış çevre etkenlerinin etkisinde verilmiş 
kararlardır. Şimdi o iç ve dış çevre etkenlerinin 
değişkenlerinin tamamının yok olduğu veya tamamen 
değiş ği bir şeyde ben şöyle olsaydı böyle yapardım, e 
öyle olmamış öyle de yapmamışsın zaten. Bu yüzden 
kendimle alakalı bu tür yorumları ben çok sıcak ve samimi 
bulmuyorum aslında. O günkü deneyiminiz onu 
yapmanızı gerek riyormuş. Bu yüzden ona şöyle bir tabir 
ge riyorum. Bunu haya mda defalarca denedim, 
defalarca da başarıya ulaş ğını gördüm. Kalbinizi 
bozmadığınız sürece iyiliklerin tamamı size gelir.

S.M. Haya nız boyunca elde etmiş olduğunuz en büyük 
başarı nedir?
H.E. Biz bugün geldiğimiz noktayı henüz elde e ğimiz süper 
bir başarı olarak görmüyoruz. Tabii ki gelinen noktada 
katedilmiş çok yollar var. Daha önce bu soruyu birçok kere 
aldık. Şahsi olarak benim de bir performans kriterim var. 13-
14 sene önce performans kriterimi şöyle tarif etmiş k yine 
böyle bir röportajda. Bir gün çok paramız olursa, çok 
mağazalarımız olursa, çok büyük işlem hacmimiz olursa bu 
bizi çok başarılı kılar mı? Bu başarıları, birçok kişi elde 
edebiliyor. Ancak gel bakalım Harward Business Scholl'da 
bunu case study olarak anlat dedikleri anda evet tamam biz 
başarılı olduk diyebileceğimize inanıyorum. Bunun 
kıyısından köşesinden birçok farklı üniversiteden davet aldık 
ama henüz bahse ğimiz şekliyle Hardward Business'tan 
gelmedi. Bir gün oralara gireceğimize inanıyoruz ki önce 
Türkiye'nin sonra da dünyanın önemli bir bebek ürünleri 
perakendecisi  olmak is yoruz. Bunun için gayret 
gösteriyoruz ve ekibimizi bu yönde mo ve etmeye 
çalışıyoruz.

S.M. Bir İÜ Mezunu olarak bizlere öğrencilikteki kariyer 
hedeflerinizden bahseder misiniz?

H.E. Bizim o dönem bir aile işimiz vardı. Ama ben aile işinde 
çalışmak istemiyordum. Bir yerlerde gidip maaşlı olarak 
çalışmak is yordum. Bunun beni ye ş rip geliş receğine 
inanıyordum. Her ne kadar ruhumuzda girişimcilik olsa da 
hep bunu istedik. Bir şeyi tabii 40 kere söylerseniz oluyor. 
Bugün tabii çoğunluk hisselerini devre ğimiz andan i baren 
şirke mizin raporlama sistemlerini çok geliş rdik. Daha 
önceden bel ir lenmiş ve adı  konmuş performans 
değerlendirme kriterleri üzerinden bir çeşit hesap veriyoruz. 
Bunu planlamış k. Burada şuraya ulaş k-ulaşamadık. 
Dolayısıyla hayal e ğimiz veya o zamanlar tanımladığımız bir 
kariyer noktasına ulaş nız mı derseniz, evet kariyerin isim 
anlamında ve yap klarımız anlamında ulaş k. Şimdi bunun 
derecesini yükseltmeye ulaşıyoruz.

S.M.Hedeflerinizi gerçekleş rmek anlamında neler 
yap ğınızdan bahse k aslında.

H.E.Hedeflerimizi gerçekleş rmek için çok çalış k ve hala 
çalış ğımız miktarı yeterli bulmuyoruz. Daha fazla çalışmaya 
ih yacımız var. 
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Eğer birilerinden veya ortalamadan daha ileride olmakla 
ilgili hedefleriniz varsa ortalamadan daha fazla gayret 
göstermek zorundasınız. Oturduğunuz yerden hiçbir şey 
size gelmiyor. Daha akıllı olmanız bile size yetmez, daha 
zeki olmanız hiçbir şekilde yetmez. Ancak daha çalışkan 
olmanız demek sadece mesai saatlerini kullanmak demek 
değildir. Onu doğru kullanabilmek, onunla ilgili 
alışkanlıklar kazanabilmek ve sonunda da ortalama 
hedeflere ulaşmak için işimize tutkuyla sarıldık ve daha 
fazla çalış k. Biz bizimle bu tür sohbetleri yapan tüm 
arkadaşlarımıza “Arkadaşlar hedeflerinizi koyun ve 
hedefleriniz de küçük hedefler olmasın” diyoruz. Bu 
yüzden gördüğümüz gençlere hep büyüyünce ne 
olacaksın diyoruz. O hedefleri büyük koyarsanız akabinde 
yapacağınız işte o hedeflere ulaşmak için nelere ih yacınız 
olduğunu düşünmekle başlar işiniz. “Ama işimi çok 
seviyorum”. E tamam gelecekte de hep bu işi yapar ve bu 
derecede seviyor mu olacaksın sorusunu sorduğunda “a 
evet ya ömrümün sonuna kadar bu işi yapmak istemem” 
cevabını veriyor. Peki tamam bugüne kadar ne yap n? 
Bugüne kadar yap ğın işi daha fazla yapmamakla ilgili. 
Şirket değiş rmek, işini değiş rmek anlamında 
bahsetmiyorum. Bulunduğunuz seviyeyi değiş rmek 
anlamında. Bir tara an diğerine uzman olarak 
gidiyorsanız oturduğunuz yerde oturun bence aynı 
şirke e kalın. O zaman cv'nde orada bir yıl değil üç yıl kaldı 
görünsün. Ama bir yerden bir yere giderken ar k uzman 
yardımcısıydım şimdi uzman oldum, kıdemli uzman 
oldum, şimdi şef oldum, şimdi müdür yardımcısı oldum, 
müdür oldum…10 yıllık bir süreç içerisinde bunları 
başarabilirsiniz. 

S.M. Siz bir girişimci olarak bu konuda a lım yapmak isteyen 
öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

H.E. Girişimci olmanın temel zorlukları öncelikle yakın çevresi 
ile mücadele edebilmek, cesur olabilmek, cesur kararlar 
verebilmek, verdiği cesur kararların arkasında inançla 
durabilmek ve başarıya inanabilmek. Bunlar önemli 
mez iyet ler.  B i r  kere  cesare n iz  yoksa  çevren iz i 
yönetemiyorsanız zaten girişimci olamazsınız. Çünkü 
girişimcilerin en büyük mücadelesi yakın çevresiyledir (ya 
bunu senden başka düşünen olmamış mı boşver, bunlar boş 
işler bu kadar parayı buna harcama, bu kadar emek verilmez 
bu işlerin cümleleri). Bu insanlardan kaçamazsınız, 
etra nızdaki insanların büyük bir çoğunluğu size bunu 
pompalayacak r, püskürtecek r. Sizin de bu zehirlerden 
etkilenmemeniz, bununla mücadele edebilmeniz çok önemli. 
Kendiniz inanıyorsanız objek f olabileceğini düşündüğünüz 
birkaç kişiyle, farklı bakış açıları ile bakacak insanlarla is şare 
ederek inandığınız yola devam etmelisiniz. Bu önemli bir 
konudur.

S.M. E-bebek olarak ikinci el hizme  ve isra an kaçınma 
projelerinizden bize bahsedebilir misiniz? Bunların dışında 
başka sosyal sorumluluk projeleriniz var mı? Öğrencilerimiz 
için sosyal sorumluluk projelerinin öneminden de bahseder 
misiniz?

S.M. Yani uzun süreli çalışmamız önemli diyorsunuz?

H.E. Kesinlikle önemli diyorum. Çünkü elimize cv 
aldığımızda en çok ne kadar sürede iş değiş rmiş ve ne 
amaçla değiş rmiş. Aynı pozisyonda farklı şirketlere 
daldan dala dolaşan insanlar da makbul değil. Ben 
efendim pazarlama işini öğrendim de biraz da sa şı 
öğrenecek m, biraz da sa n almayı öğrenecek m, biraz 
da mali işleri öğrenecek m, ama hepsinde aynı seviyede 
dolaşıyorsun. En azından bir yere atlarken bir level yukarı 
çıkmalısınız. 

S.M. Peki öğrenciyken iş değiş rmek, işleri tanımak 
anlamında doğru bir karar mı sizce? Dört yıllık öğrencilik 
haya nda sa ş, çağrı merkezi, insan kaynakları, sa n 
almada çalışmaları doğru bir karar mı? 

H.E. Öğrencilik haya nda az önce bahse ğimiz kavramın 
dışına çıkmak lazım.  Öğrencilik döneminde bulabildiğimiz 
bütün deneyimleri yaşamakta ve başta da benzin 
istasyonlarındaki pompacılıktan başlanmasını çok ciddi 
öneririm. Bilet sa ş görevlisi olma, çok insanla birebir 
temasın olduğu işler. Mesela Mc Donald's'ta kasiyerlik. 
Bunlar çok önemli deneyimlerdir. O hızın size ka ğı çok 
büyük deneyimler vardır hızlı ile şimde. “Ya ben kasiyer 
mi olacağım ya!” Sizin bugün ne olduğunuz değil de 
nereye gitmek istediğiniz önemli. O gideceğiniz yerde de 
al nı doldurmak lazım. 

S.M.  Kariyer danışmanlığı yap ğımız  öğrencilerle 
görüşmelerimizde, mühendislik okuyan bir öğrenci sa ş 
danışmanlığı yapıyor ve bunu cv'sine eklemek istemiyor. 
Sizce bu doğru bir karar mı? Cv'mize yazmalı mıyız bu 
tecrübeyi? 

H.E. Yanlış bir karar. Bir kere hem açıklık açısından yanlış hem 
de bu utanılacak bir şey değil. Asıl hangi sektörde 
büyüyecekseniz büyüyün, hangi sektörde adam olacaksanız 
olun al a yap ğınız işler önemli. Utanılacak bir şey değil ki bu 
sa ş danışmanlığı. Bu işler deneyim olarak çok değerli. Biz 
üniversitedeyken çalışan insanlara ayrı bir gözle bakıyoruz. 
Hmm, bu üniversitede de çalışmış, bu arkadaş azimli çalışkan 
diyoruz. Üniversitedeyken çalışacak ye ş recek arkadaşlara 
ih yacımız var. Mağazacılıktan başlayıp da mağazacılıktan 
sonra yöne ciliğin ana temeli olan mağazacılığın içerisinden 
ye şmesi. Bugün biz e-bebek'te müdür yardımcısı, müdür, 
bölge müdürü almıyoruz. Hepsi içeriden kendisi ye şsin 
is yoruz ve bunun da çok önemli katkılarını görüyoruz. Bu 
kademedeki insanların da oralardan gelmesi, e-bebek'i 
tanıyan insanlar olması ve sahadan gelmesini çok 
önemsiyoruz.“Ben e-bebek'in gelecekte genel müdürü 
olacağım” diye azimle ama en temelden işe başlayacak 
arkadaşlara ih yacımız var. Bugün Türkiye'deyiz birkaç yıl 
içerisinde inşallah yurt dışına açılacağız. Bugün Türkiye 
müdürü, birkaç yıl sonra ülke müdürü, bir yıl sonra -2025 yılı 
ile ilgili bir vizyonumuz var dünyanın konusundaki en önemli 
bebek perakende şirke  olabilmek adına- EMA bölgesi 
müdürü. Bu hayalleri şimdiden kurarsanız onlara ulaşmak 
için de adım atarsınız. Dolayısıyla büyük hedefleri olan 
gençleri bünyemize davet ediyoruz. Tek bir şar mız var o da 
özel haya nda sigara kullanmayan kişilerle çalışmak.



H.E. Bizim kültürümüz bir elin verdiğini diğer el görmesin 
kültürüdür. Ancak iş yaşamında ve bu tür sohbetlerde 
bahsetmek ve bir miktar farkındalığı ar rmak için 
firmalar yap klarının bir kısmını ha a o proje ile ilgili 
harcadıklarından çok daha fazlasını bunu duyurma ile ilgili 
kısma harcayarak bütçelendirerek bir şeyler yapıyorlar.Biz 
birazcık burada ikilemdeyiz. Yap ğımız bir takım konular 
var.  Türk iye 'de herkes  her  ürüne u laşamıyor. 
Ulaşabilmeleri  i le i lgi l i ,  ulaşamayan kesimlere 
ulaşabilmeyle ilgili kendi içimizde saklı projelerimiz var. 
Ama bir de kamuoyu duysun diye yap ğımız işler de var. E-
bebek işine başlarken 2001 yılında Bursa Ha ra 
Ormanı’nda 5.000 ağaç dikerek başladık. Şimdi bizim 
5.000 ağacımız gelecek yıl 15 yaşında olacak. Bu bizim için 
önemli bir adımdı. O 5.000 ağacın bize ge rdiği pozi f 
enerjiye hala inanırız. Geçenlerde bir firma bilmem kaçıncı 
yılında 5.000 ağaç dikmiş birden aklımıza geldi. Bunu da 
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S.M. Ağaç dikme fikri nasıl aklınıza geldi? 

H.E. Aslında şöyle bir projeydi: Bu bizim bebek sitemizde -
bebek.com diye bir sitemiz var o sitemizde- bebeğim 
doğdu diye bir ilan sayfası vardı. Bebeğiniz doğduğunda o 
sayfaya resmini yüklüyordunuz. Nerede, hangi hastanede, 
saat kaçta, kaç cm doğdu onunla ilgili bir modül. Bu 
modüle bebeğinin resmini yükleyenlere biz de sponsorlar 
vasıtasıyla bir ağaç dikelim dedik. Ağaçları aldık, Tema 
ilgilenmedi bununla. Sonra da sponsor bulamadık. 
Dolayısıyla biz bu 5.000 tane ağacı kendimiz dik k. 
Dolayısıyla biz 5.000 tane ağaç ile başlamış olduk. 15. 
yılında 5.000 değil, 1. yaşında 5.000 ağaç diken şirket 
olduk. İkinci el hizme mize de sosyal sorumluluk gözü ile 
bakıyoruz. Bebek araç gereçlerinin büyük çoğunluğu kısa 
dönem kullanılır. Bu kısa dönemden sonra bunları koyacak 
yer de bulamazsınız. Çöpe atamazsınız, kıyamazsınız. 
Birilerine vermek istersiniz, bazen de bu kadar para 
verdim dersiniz. Dolayısıyla buna sosyal sorumluluk olarak 
bakmamızın sebebi tüke ci i le al ıcı  ve sa cıyı 
buluşturduğumuz bir pla ormumuz var üç senedir. Bu 
pla ormdan komisyon almıyoruz. Alıcıdan da sa cıdan 
da. İnsanlar gelip bırakıyor ürünlerini ve sa lmadığı zaman 
da biz onlara e-bebek hediye çeki veriyoruz. Sa lamayan 
ürünleri de -belir ğimiz bazı dernekler var- üçüncü ayın 
sonunda o derneklere hediye ediyoruz. Dolayısıyla 
projenin genelinde fayda üreten bir proje olduğuna 
inanıyoruz.  

S.M. Peki sosyal sorumluk projelerini öğrencilerimize 
neden tavsiye edersiniz? 

H.E. Demin bir şey bahse k ya neyi farklı yapardınız? Biz 
de dedik ki bir şeyi farklı yapmamıza gerek yok daha iyi 
olmaya gayret edin. İh yaç sahiplerinin neye ih yacı varsa 
bu noktada paylaşmayı öğrenmek önemli. Her ih yaç illa 
maddi değildir. Bugün bir huzurevindeki yaşlı bir kadının 
paraya ih yacı yoktur ama ha rlanmaya ih yacı vardır. 

Kaçımız yapıyoruz? X esirgeme kurumundaki çocukların anne 
babası yok belki, kaçının yaş gününde birisinin yanındayız? 
Bunları hepsi parayla pulla olmuyor. Bu tür paylaşımları ne 
kadar erken yaşta insanlar kendilerine sistema k olarak 
aşılarlarsa çok şey kazanırlar. İnsanların haya na 
dokunabilmek önemlidir.

S.M. E-bebek olarak geleceğe yönelik başka projeleriniz var mı? 

S.M. Peki son olarak öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde 
bulunursunuz? 

H.E. Geleceğe yönelik projelerimiz iki-üç yıl içerisinde yurt 
dışına açılmak. 2020 civarında bölgesinde etkin rol oynayan 
bir bebek perakendesi olmayı, 2025'e kadar olan süreçte de 
dünyanın en iyi, en büyük bebek ürünleri perakende 
organizasyonu olmayı hedefliyoruz. 

H.E. Bu röportajı okuyanlar hemen part- me da olsa iş 
arasınlar okulu bi rmeden. Ben çalışıyorum ikisini bir arada 
götüremem demesinler. Ha a çalışan insanlar derslerinde 
daha başarılı oluyorlar. Hiç kimse bir yerde çalışıyor diye 
düşük not almıyor. Ha a bilakis beynini daha verimli 
kullanıyor. Kültürel etkinliklerde üreten olmaya erken 
başlamak çok önemli. Zaten her dönem tüketeniz ama üreten 
olmaya erken başlamak çok çok önemli. Eğer başarılı bir 
gelecek hedefliyorlarsa uykularından feragat etsinler. Bu işler 
piyangodan çıkmıyor. Şansla, tanıdıkla da olmuyor. Bunların 
tamamı palavra. Şans diye bir şey yok zaten buna kesinlikle 
inanmasınlar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biz kısmete inanırız 
ama kısme  de siz şekillendirirsiniz. Yap klarınızla, 
gayretlerinizle a ğınız adımlar gelecekte size çarpacak 
kısmetler için bir mıkna s özelliğine sahip rler. 

S.M. Peki, teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir konu 
varsa alabiliriz. 

H.E. Mail adresimiz  . Gelecek ile h.erdogmuş@ebebek.com
ilgili büyük hayalleri olan, özel haya nda sigara içmeyen ve 
ye ş rilmek üzere çalışkan arkadaşlar arıyoruz. Bire bir 
yazabilirler. 

S.M. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için.

çok ballandıra ballandıra anlatmayız.

mailto:h.erdogmu�@ebebek.com
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Röportaj: Seda MUMLU

SOSYAL SORUMLULUK VE BEN

S.M. Bize AÇEV hakkında bilgi verir misiniz?

İstanbul Üniveristesi Kariyer Geliş rme Uygulama ve 
Araş rma Merkezi olarak ikinci sayımızda başla ğımız 
sosyal sorumluluk ile ilgili dernek ve vakıfların tanı mına 
bu sayımızda da Anne Çocuk Eği m Vak  (AÇEV) ve 
Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eği m Vak  (TOÇEV) ile 
devam ediyoruz.

H.K. Anne Çocuk Eği m Vak  (AÇEV) 1993 yılında kuruldu 
yani 22 yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız; 
özellikle okul öncesi yaştaki çocukların potansiyellerinin 
en üst düzeyine kadar desteklenmesini sağlamak. Bu 
amaçla, odağında çocuğun olduğu ve erken çocukluktan 
başlayarak onun yakın çevresinde bulunan ailesine ve 
toplumun farklı katmanlarına ulaşan bir eği m 
yaklaşımını benimsiyoruz. 
Misyonumuzu bu çerçevede görüyor, bu kapsamda eği m 
programları geliş riyor, bunları daha sonra çeşitli 
işbirlikleriyle -bu devlet işbirlikleri de olabilir, gönüllüler ya 
da özel sektör de olabilir- uygulamaya geçiriyoruz. 
Geliş rdiğimiz eği m programlarını uygulayacak 
eği cilerin ye ş rilmesi için çok kapsamlı, çok yoğun 
eği ci eği mleri yapıyoruz. Daha sonra bu ye şen 
eği ciler Türkiye'nin her yerinde eği m programlarını 
hayata geçirebiliyorlar ve üçüncü bir ayak olarak da bu 
eği mcilere daha sonra ziyaretler yaparak onlara 
süpervizyon desteği vermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim 
temel olarak geliş rdiğimiz programlar uzun soluklu, yüz 
yüze, daha çok tutum ve davranış değişikliği hedefleyen 
programlar. Bu nedenle de iyi ve etkili eği m programları 
hayata geçirebilmek için hem programın içeriği hem de 
eği cilerin çok iyi ye ş rilmesi ve desteklenmesi çok 
önemli süreçler.

S.M. Ne gibi eği m programlarınız var bize biraz bahseder 
misiniz?

H.K. Anne Çocuk Eği m Vak , Boğaziçi Üniversitesi 
hocalarından Çiğdem Kağıtçıbaşı, Sevda Bekman ve Diane 
Sunar tara ndan geliş rilen ve aslında üniversite bazlı bir 
araş rma projesi olan “Anne Çocuk Eği m” programından 
doğdu. O dönemde yani 80'li yıllarda ve 90'lı yılların başında 
kurumsal okul öncesi eği m çok çok azdı. Fakat çocukların 
hayatlarında ve daha sonraki hayatlarının gelişiminde 0-6 yaş 
arası ha a doğumdan önce bile, 6 yaşa kadar erken çocukluk 
yılları dediğimiz yaşlardaki beyin gelişimi ve genel gelişimin 
çok çok önemli olduğu bugün hiçbir şekilde sorgulanmayacak 
şekilde araş rmalarla ispatlanmış durumda. O yıllarda 
kurumsal okul öncesi eği m vermek çok maliyetli ve zor bir 
şeydi. Fakat Anne Çocuk Eği m Programı Türkiye'de ilk kez 
çocuğun ilk öğretmeni de olan anneyi odağa alarak, anne ile 
çok çeşitli çalışmalar yaparak çocuğun evde bu şekilde 
desteklenmesi çerçevesinde çalışmalar yapmış oldu. O 
nedenle annelere yönelik yap ğımız eği m programları zaten 
başlangıcımızı oluşturuyor. 24 ha alık Anne Çocuk Eği m 
Programı, sonradan daha kısa bir versiyon olan 13 ha alık 
Anne Destek Programı hazırlandı. Ayrıca Anne Destek 
Programı'nın daha okuma yazma bilmeyen ya da az bilen 
annelere yönelik olan şekli geliş rildi. 
Yıllar içerisinde babalara yönelik eği m programlarımız da 
oldu. Baba Destek Programı MEB ile işbirliği içerisinde yaygın 
bir şekilde uygulanmaya başladı. Bütün bu programlarda yani 
hem anne hem baba eği m programlarında 3-6 yaş ve de 7-
11 yaş çocuğu olan anne ve babalara yönelik modüller 
oluşturuldu. Bizim için programlarımızda ebeveynlerin 
ih yaçlarını karşılayabilmek için çocuklarının yaş gruplarına 
uygun bilgiler vermek önemli. Çünkü her yaşta örnekler ve 
yaklaşımlar değişebiliyor. 



Bu programa 15 yaş üstünde kadınlar ka labiliyor. Çünkü köy 
ortamı çok ilişkisel bir ortam olduğu için kayınvalideler, 
gelinler gelebiliyor. O nedenle bu program 15 yaştan ucu 
olmayan bir şekilde bütün kadınlara açık bir program. 

Bunun dışında 1995 yılından beri ak f bir şekilde 
uyguladığımız Okuma Yazma ve Kadın Güçlendirme 
programlarımız var. Niye okuma yazma ve kadın 
güçlendirme diye bakarsak da, aslında biz en başta anne 
çocuk eği miyle başladığımızda annelerin çocuklarına 
hikaye kitapları okuyabilmelerini de desteklemeye 
çalışıyorduk. O yıllarda yani 90'lı yılların başında gördük ki 
Türkiye'de çok fazla okuma yazma sorunu var. Bundan en 
çok kadınlar etkilenmiş . Ülkede toplam 12 milyon kadın 
okuma bilmiyordu. Bunların birçoğu da ya anneydi ya da 
gelecekte anne olacaklardı. 
Tüm bunlardan da bağımsız olarak bireysel olarak okuma 
yazma o kadar temel bir şey ki haya mızda; eği min ilk 
basamağı, ilk taşı. Başlangıçta dediğimiz gibi biz çocukların 
güçlenmesini sağlamak, çocukları desteklemek is yoruz 
ama ailelerini ve toplumu da desteklemeden bunu 
y a p m a y a  i m k a n  y o k .  A i l e l e r i n  v e  t o p l u m u n 
desteklenmesindeki en önemli yollardan biri de iyi bir 
okur yazar olabilmeleri ve kadınların çeşitli alanlarda bilgi 
sahib i  o labi lmeler i .  Bu nedenle,  okuryazar l ık 
programımızı da 20 yıldır uyguluyoruz. Hem kamu 
kurumlarının hem de biz ve bizim gibi STK'ların 
çalışmalarına rağmen hala ülkemizde hiç okuma yazma 
bilmeyen iki milyon kadın var. 
Elbe e asıl hedefimiz olan erken çocukluk eği mi 
konusunda direkt çocuklara erişen programlarımız da var. 
Bunlar daha çok anasını  yaşındaki çocukları hedefleyen 
okul öncesi eği m programları şeklinde. Örneğin, 
Diyarbakır Alipaşa'da bir eği m merkezimiz var. Orada üç 
sınıflık bir alanda hiç okul öncesi eği m almamış çocuklara 
yönelik eği m yapıyor, okula hazırlıyoruz. Yine Diyarbakır, 
Mardin gibi illerde özellikle en dezavantajlı gruplardan, 
yine hiç anasını na gitmemiş çocuklarla yap ğımız Yaz 
Anaokulları çalışmalarımız var. 
Biz uzun yıllar eği m programlarımızı genelde şehre yakın 
bölgelerde ve şehirde göçün yoğun olduğu yerlerde 
ih yacı bulunan gruplarla yap k. Ancak 2008 yılında kırsal 
alanlarda köylere yönelik bir program geliş rdik ve bunu 
işbirlikleri ile köylerde uyguladık. Bu çerçevede 
geliş rdiğimiz programın adı “Dere-Tepe Eği m Kadın 
Destek” Programı. İsmini de köydeki kadınlar koydu zaten. 
Türkiye'nin nüfusu yoğun bir şekilde şehirlere kaymış 
durumda ama %20'lerde de olsa bir kırsal nüfus var. Köyler 
kadınlar için sosyal anlamda ve eği msel açıdan çok 
mahrum alanlar maalesef. Bu program bundan yola 
ç ıkarak gel iş rdiğimiz  bir  eği m. Uygulamada 
diğerlerinden farklı olarak daha çok görsel malzeme ve 
videolar var. Bunlar eği m içerikli ama dizi film forma nda 
eğlenceli videolar. Grup lideri yine eği ci eği mini alıyor, 
bir eği m kitapçığı var. Her bölüm için diyelim ki anne 
sağlığı bölümünde bir grubumuz var. Grup lideri eşliğinde 
videoları seyrediyorlar, sonra bunlar üzerinden 
tar şıyorlar, sorular soruyorlar ve grup liderinden bilgi 
alıyorlar. Herkes kendi haya ndan bir şey paylaşıyor. Bu 11 
ha alık bir program. Bunu yerelde Tarım Bakanlığı 
işbirliğiyle tarım uzmanları ile başarılı bir şekilde hayata 
geçiriyoruz. Samsun, Adana, Tokat, Mersin gibi illerin 
köylerinde bunu uyguladık. Ayrıca yine gönüllü eği mciler 
de olabiliyor. Son dönemde Sabancı Vak  desteği ile 
yap ğımız bir projede gönüllüler de çok başarılı 
uygulamalar yap . Kırsal alanda uygulama yapmak pek 
çok zorluk içeriyor ama aldığınız geri dönüş de bir o kadar 
mutluluk verici oluyor ki her şeye değiyor. 

13

S.M. Eği cilerinizi nasıl seçiyorsunuz ve nasıl bir eği m 
programı uyguluyorsunuz?
S.M. Eği cilerinizi nasıl seçiyorsunuz ve nasıl bir eği m 
programı uyguluyorsunuz?

H.K. AÇEV'in stratejisi şöyle; biz farklı kurumlardan kişileri 
veya  gönüllüleri eğitelim ve eği mleri onlar yapsınlar... 
Birçok eği cimiz MEB bünyesinden. Sosyal hizmet 
uzmanlarından eği cilerimiz de, tamamen gönüllü olan 
eği cilerimiz de var.  Kurumlara bağlı kişiler tamamen kendi 
alanlarında, görev yap kları kurumlarda bu çalışmaları 
yapıyorlar. Bunu yapmak için de MEB veya Tarım Bakanlığı gibi 
kurumlarla protokol  yapıyoruz. Buna bağlı olarak bu 
çalışmaları yapıyoruz, yaygınlaş rabiliyoruz. Fakat kendimize 
ait iki merkezde de uygulamalarımız var. O aslında bizim 
stratejimiz veya yaygınlaşma modelimiz değil ama 
programları uyguladığımız ve izlediğimiz  yerler.  Biri 
bahse ğim gibi Diyarbakır'da kurduğumuz Alipaşa Aile ve 
Çocuk Eği m Merkezi. 13 yıldır burada devam ediyor. Alipaşa 
bu konuda oldukça ih yaç olan da bir bölge. Burada hem 
çocuklar ücretsiz bir şekilde okul öncesi eği m alıyorlar hem 
de çocuğu devam eden anne de destek programına o 
merkezde ka lıyor. 
Anne  ve Baba Destek Programı çalışmalarımız ise minimum 
15 maksimum 25 kişinin bir araya geldiği eği m sınıfları. 
Bunlar 15 ha a süren programlar. Bir eği ci lider eşliğinde 
grup çalışması şeklinde yapılıyor. Dolayısıyla o grup dinamiği 
bizim için çok önemli çünkü eği m programlarımız yalnızca 
bilgi aktarımına değil paylaşıma da dayalı programlar. Çünkü 
gruptan çıkan örnekler, sorular olabiliyor. Öyle şeyler 
olabiliyor ki örneğin; bir baba sorununu söylüyor o arada 
aslında tabii ki oradaki eğitmen, grup lideri cevaplar veriyor 
ama başka bir baba belki geçmişte yaşadığı şeylerden 
örnekler de verebiliyor. Bu nedenle,  sınıf ortamından ziyade 
grup ortamının oluşmasını hedefliyoruz. İşte her oturumun 
sonunda bugün buradan ne alıp gideceğim ve bir ha a 
boyunca evde ne uygulayabileceğim diye düşünüyorlar. 
Çünkü pek çok metot, yöntemsel ve davranışsal şeyler 
öğreniyorlar ve eve gi klerinde “ben bugün çocuklarla 
çalışırken olumlu disiplin yöntemlerinden seçenek vermek 
gibi bir yöntemi öğrendiysem onu uygulayacağım” diyor. 
Ertesi ha a geldiğinde herkes kendince uygulamayı 
hedeflediği şeyleri ve uyguladıktan sonra ne olmuş başarılı 
olmuş mu olmamış mı bunu anla yor. Dolayısıyla eği mler 
daha uygulamalı bir hale dönüşüyor. Diyarbakır'daki merkeze 
ilaveten İstanbul Esenler'de bir eği m ve kültür merkezimiz 
var. Burası Melek Erman Koni isimli bu konuya çok gönüllü 
olan bir bağışçımız tara ndan kuruldu. Temelde Esenler 
bölgesi kadınlar açısından eği m imkanlarının çok olmadığı 
bir bölge. Burada özellikle okuma yazma kurslarını çok yoğun 
olarak yap k. Ayrıca yine kadınlara yönelik eği mlerimizden 
Kolay Bilgisayar adını verdiğimiz kısa bir programla kadınları 
bilgisayar ile tanış rdık. Bu sayede kadınlar interne en de 
bilgi amaçlı yararlanabilir oldular. E-okuldan çocuklarının 
notlarını takip edip, sağlık randevusu alabiliyorlar. 
Esenler'deki merkezimizde ayrıca okul öncesi yaş grubuna 
yönelik çalışmalarımız var. Onun dışında ortaokul, lise 
düzeyindeki çocuklar için bazı etüt destek tarzı dersler de 
yapılıyor. 



S.M. Eği m programlarının hangisi yıl içerisinde en fazla talep 
alıyor?

S.M. AÇEV olarak uluslararası çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?  
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H.K. Uluslararası çalışmalarımız şöyle: Bu bahse ğimiz 
tüm programlarımız özellikle Anne Çocuk Eği m 
Programı, Anne Destek Programı, Baba Destek Programı 
uygulamalarımız yurt dışındaki pek çok ülkede ilgi ve talep 
görüyor. Bugüne kadar 14 ülkede AÇEV çalışmaları 
gerçekleş rildi. Halen Almanya, Bahreyn, Belçika, Laos, 
Lübnan, Suudi Arabistan gibi ülkelerde işbirliği yapılan 
kurumlar tara ndan AÇEV süpervizyonu ile eği mler 
yürütülüyor.
Biz şöyle bir strateji ile gidiyoruz. Diyelim ki Fransa'dan, 
Almanya'dan ya da Ortadoğu'daki bir ülkeden bir kurum 
bir şekilde görmüş oluyor programımızı. Onlar eği ci 
gruplarını oluşturuyorlar. Buradan bizim eği m grubumuz 
gidiyor. Orada da bir eği ci eği mi semineri yapılıyor ve 
onlar kendi eği cileri ile orada uygulama yapıyorlar.  
Dolayısıyla biz buradaki know-how'ımızı o ülkelere vermiş 
oluyoruz. Ayrıca Harvard ve Yale Üniversiteleri ile erken 
çocukluk çalışmaları kapsamında işbirliği yapıyoruz. Bu 
alanda yurt dışında birçok pla ormun içinde yer alıyoruz,  
çalışmaları takip ediyoruz, o konularda güncel olmaya 
çalışıyoruz.
Yine son dönemlerde beş yıl öncesine kadar biz bütün 
programlarımızı cinsiyet eşitliği, aile içi şiddet, farklılıklara 
saygı gibi üç dört tane temel evrensel konu çerçevesinde 
yeniledik. Bütün bu programlarımıza bu bakış açısı ile 
bak k ve buna göre mesajlar oluşturmaya çalış k. 
Programlarımızı toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 
duyarlı programlar haline ge rdik. Bu çerçevede erkekleri 
de konuya dahil etmeye çalışıyoruz. Bu konuda “eşitlik için 
erkekler de burada” sloganını oluşturduk. Bizim özellikle 
Baba Eği m programımız sayesinde oldukça da yaygın bir 
erişimimiz var erkeklere. Özellikle Türkiye'de aile içi şiddet 
meselesi çok önemli bir mesele, tüm dünyada önemli 
aslında. Türkiye bu konuda çok da yol alabilmiş değil 
maalesef. Erkekler yoluyla da aile içi şidde n önlenmesine 
yönelik bazı şeyler yapılabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki 
bu konuda kadınların farkındalık kazanması, haklarını 
bilmeleri de çok önemli. Özellikle Okuryazarlık ve Kadın 
Güçlendirme programımızın içinde bunları hep yap k. 
Ama özellikle son dönemde eşitlik olabilmesi için -zaten 
şiddet de bu eşitlik sorunundan kaynaklanıyor- erkeklerin 
de burada bir sorumluluğu olduğu, bir adım atması 
gerek ği düşünülüyor. 

H.K. 22 yıllık bir geçmişimiz var. Önceleri anne eği mi 
üzerinde çalışıyorduk.  Böyle hizmetler 90'lı yıllarda alışık 
oldukları bir şey değildi. Ka lımcı bulmak zor oluyordu. 
Zamanla bireyler faydasını gördükçe geliş . Şimdi ar k devam 
ve kayıt listeleri oluşuyor. İnsanlar bu tür eği mleri çok talep 
ediyorlar. Ken e de kırda da. İlk yıllarda baba eği mleri de 
yoktu. Annelerin eşleri için eği m talep etmesi üzerine, 1996 
yılında program geliş rildi ve okullarda eği m başladı. 

S.M. AÇEV'de gönüllü olarak kimler çalışma yapabiliyor? 
Öğrencilerimiz gönüllü olarak çalışma yapabilir mi?

H.K. Anne Destek ve Baba Destek programlarımızda eği mci 
olmanız için MEB öğretmeni olmanız gerekiyor. Anne Destek 
programını son dönemde gönüllülere de aç k. Gönüllüler 
üzerinden de olabiliyor. Ama okuryazarlık eği mlerimizi 
tamamen gönül lü destekçi ler imiz le yürütüyoruz. 
Gönüllülerin minimum lise ve üstü mezunu olması gerekiyor.  
Önce bir tanı m toplan sı yapıyoruz, programı ve çalışmaları 
anla yoruz. Beklen lerimiz neler olduğunu bu toplan da 
söylüyoruz. Ben bu işi yapabilirim ve vakit ayırabilirim 
diyenler bir başvuru formu dolduruyorlar. Kabul edenlere 10 
gün tam zamanlı yoğun bir eği m yapıyoruz. Bu eği mden 
ser fika alanlar okuma yazma bilmeyen ka lımcılara 3,5 aylık 
kurslarda ha ada üç gün üçer saat eği m veriyorlar.  
Dolayısıyla burada zaman meselesi çok önemli. Tam zamanlı 
çalışanlar ve öğrenciler için bu program yoğun olabilir. 

S.M. Öğrencilerden gönüllüleriniz var mı?

H.K. Öğrencileri okuma yazma çalışmalarının içine katmayı 
çok istedik. Ancak, 10 gün eği ci eği mi, sonrasında ha ada 3 
gün eği m öğrenci ler iç in çok yüklü olduğundan 
karşılayabilecekleri bir program değildi.Son iki yıldır Çocuk 
Okuma Grupları adı al nda uygulama grupları yürütüyoruz. 
Burada 5-7 yaş arasındaki çocuklara özellikle de daha önce 
anaokulu eği mi almamış daha dezavantajlı bölgedeki 
çocuklara gruplar oluşturuyoruz. 6 ha alık programla ha ada 
bir gün 1,5 saatlik bir okuma seansı yapıyoruz. O okuma 
yapılıyor ama o okumanın drama zasyonu, okuma sonrası 
faaliyetleri ile 1,5 saatlik bir program oluyor. Çocuklara okuma 
sevgisi aşılamaya da çalışıyoruz bir şekilde. Bunun mesela 
belirlenmiş bir kitap listesi var. Onlar çok özel olarak 
seçiliyorlar. Bu Çocuk Okuma Grupları'nı yürütecek 
eğitmenler yarım günlük bir eği m alıyorlar. İşte bu çocuk 
okuma gruplarında öğrencilerle çalışabildik. Çünkü zamanları 
buna müsait olabiliyor ve en çok buna ka labiliyorlar. Diğer 
programlarımız onlar için çok uzun oluyor. Fakat bu al  ha a 
ve ha ada bir günlük bir program. Buna ka labiliyorlar. Aynı 
zamanda öğrenci ler  çocuklar la  çok iy i  b ir  uyum 
yakalayabiliyorlar. Öğrenciler bu gruplarda gönüllülük için 
web sitesinin “Destek Olun” bölümünden veya telefonla 
AÇEV'e başvurabilirler.

S.M. AÇEV'de öğrenciler staj yapabiliyorlar mı? 

H.K. AÇEV'de lise ve üniversite öğrencileri staj yapabilirler. 
Özellikle  yaz döneminde daha fazla stajyer öğrencimiz 
oluyor. Stajyerler web sitesi üzerinden form doldurarak 

Bu çerçevede yap ğımız projelerimiz var. UNWomen Örgütü 
ve Avrupa Birliği desteğiyle şidde  önlemeye yönelik baba 
eği mleri kapsamında yürü üğümüz projeler var.



15

başvuruda bulunabiliyorlar ve ofis içindeki çalışmalarda 
yer alıyorlar. Bir konu hakkında araş rma yapmalarını, onu 
raporlamalarını ve sunmalarını bekleyebiliyoruz. Kendi iç 
işlerimiz olabiliyor. Bir veri girmek veya bir grup anneye 
telefon etmek ve bilgi vermek olabiliyor. Bu tarz işlere 
destek oluyorlar. Saha eği mlerinde stajyer öğrencilerle 
çalışamıyoruz. Çünkü özellikle çocuklara yönelik 
ça l ı ş m a l a rd a  m u t l a ka  p e d a go j i k  e ğ i m i  o l a n 
profesyonellerle çalışıyoruz.

S.M. Sosyal sorumluluk projelerinde bulunma ile ilgili 
öğrencilerimize tavsiyeleriniz neler? Bu projelere destek 
olan gönüllü öğrenciler sosyal hayatlarında ne gibi 
kazanımlar elde ederler?

çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle o duyguyu 
yaşamak bir kazanım olacak r. Karşılıksız vermenin, birilerine 
faydalı olmanın verdiği mutluluk çok başka. Sosyal 
sorumluluk projelerinin içinde yer aldıklarında tanıdıkları ve 
var oldukları çevre dışında insanlarla temas edebilirler. Farklı 
insanları tanımak ve ile şim kurmak da çok önemli. Onun 
dışında bir görevi alma, başından sonuna götürme meselesi 
genç yaşlarından i baren öğrenilmesi gerekli bir konu ama 
bence üniversite yıllarında ar k bütün detayları ile bütün bir 
süreci planlayıp yürütmenin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.

S.M. Çok teşekkürler Hilal Hanım.

H.K. Sosyal sorumluluk konusu her şeyden önce vermek 
üzerine kurulu. Bireyler bunu genç yaşlarda yapabilirler ve 

H.K. Ben de size teşekkür ederim Seda Hanım.
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Röportaj: Seda MUMLU

SOSYAL SORUMLULUK VE BEN

S.M. TOÇEV hakkında bilgi almadan önce bize Utku Olgun 
kimdir biraz bahsedebilir misiniz?

U.O. Tabii ki. Ankara Üniversitesi İle şim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Kısa bir süre gazete 
tecrübesinden sonra dergilerde editörlük yap m. 
Dışarıdan tasarım ve muhabirlik yap m. Sonra da yolum 
TOÇEV ile buluştu. İyi ki de öyle oldu. Üç buçuk yıldır 
buradayım. Her günümde sosyal sorumluluğun keyfini 
çıkarıyorum. TOÇEV'de gönüllüler tabii ki var ama asıl 
personel profesyonel olarak çalışır. Dışarıda bir işte nasıl 
çalışırsanız burada da aynı sorumluluklar bizde de var 
fakat doyumu, tadı bambaşka. Bu bağlamda herkese 
sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmayı tavsiye 
ederim. 

S.M. Bize biraz da TOÇEV hakkında bilgi verir misiniz? 

U.O. Vak mız 1994 yılında başkanımız Ebru Uygun ve beş 
arkadaşı tara ndan kuruldu. Hikayesi kısaca şöyle: 
Başkanımız yurt dışında eği m görürken bir vakıf ile yolu 
kesişiyor ve orada staj yaparken fark ediyor ki oradaki sivil 
toplum kuruluşlarına Türkiye'den de bağışlar geliyor. Bunu 
görünce bir vakıf kurmaya karar veriyor. Türkiye'ye 
geldiğinde daha 21 yaşındayken arkadaşlarını ikna ediyor 
ve imkansızlıklar içerisinde vak mızı kuruyor. Sloganımız 
ve ana hedefimiz “Okumak her çocuğun hakkıdır”. 
Bununla yola çıkıyorlar ve ilk başta beş çocuk ile 
başlıyorlar. 

S.M. Çocuklarınızı nasıl destekliyorsunuz?

U.O. Vakıf olarak çocuklarımıza maddi destek vermiyoruz. 
Üniversite öğrencilerimiz hariç kesinlikle onlara para 
göndermiyoruz. Çocuklarımıza yılda üç defa yap ğımız 
gönderilerde ih yaçlarını ile yoruz. Ayrıca bir anne baba 
çocuğuna ne yaparsa onları yapıyoruz. Sağlık sorunları 
olduğunda gideriyoruz, onları yatroya, sinemaya, 
konsere götürüyoruz. Çocuklarımız tabii ki aileleri ile 
kalıyorlar ama aynı zamanda ikinci ailesi oluyoruz ve 
çalışmalarımızı gerçekleş riyoruz. 

Üniversite öğrencilerimize ise burs veriyoruz çünkü onların 
ar k kendi hayatlarını idame e rebileceklerini düşünüyoruz.
Nasıl geçimimizi sağlıyoruz kısmına gelirsek;  tabii ki 
bağışlarla ayakta duruyoruz. Arkamızda hiçbir kişi ya da 
kuruluş bulunmamaktadır. Ana sistemimiz manevi aile 
sistemi. Belirlediğimiz ayda 60 lira sabit ödeme ile bir 
çocuğumuzun manevi ailesi oluyorsunuz. Bu ödediğiniz tutar 
ile çocuklarımızın ih yaçlarını karşılıyoruz. Onları sosyal 
ak vitelere götürüyoruz. Ayrıca istediğiniz zaman istediğiniz 
kadar bağış yapabileceğiniz eği m havuzumuz var. Bunun 
yanında Eği ci Aile sistemimiz var. Çocuklarımızın eği mlerini 
desteklememizin yanında onların sosyal bireyler olarak 
ye şmesi de bizim için çok önemli. Bu nedenle çocuklarımıza 
sosyal ak viteler düzenliyor, onlarla birlikte psikodrama 
çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı düzenli desteklemek 
isteyenler de ayda 40 lira bağış ile Eği ci Ailemiz oluyor.

U.O. Şu anda 17 projemizi alnımızın akıyla gerçekleş rdik ve 
gerçekleş rmeye devam ediyoruz. “Yaşasın Okulumuz” ile 
başladı bu süreç. Ardından “Bir Şey Değişir Her Şey Değişir” ile 
devam e . En sonunda da cezaevinde annesiyle birlikte kalan 
çocuklarımız için “Özgürlüğüm” projemizi hayata geçirdik. 20 
yılda diş sağlığından çevre duyarlılığına, ilk yardım 
e ğ i m i n d e n  d o ğ r u  e n e r j i  k u l l a n ı m ı n a  k a d a r 
gerçekleş rdiğimiz projelerimizle beş milyonun üstünde 
çocuğumuza ulaş k.

S.M. TOÇEV kimlere destek veriyor? Bu destekleri ne şekilde 
veriyor?

U.O. Biz ailesinin maddi yeterliliği olmayan ama okumaya 
istekli çocuklara destek veriyoruz. Çocuklarımızı hakkaniyet 
ölçüsünde seçmek is yoruz. Bunun için de psikologlarımız ve 
uzmanlarımız çocuklarımızı evlerinde ziyaret ediyorlar. Belli 
bir puan sistemimiz var, bunu uyguluyorlar. Bizim için öncelikli 

S.M. Bize TOÇEV'in yurt içi ve yurt dışı projelerinden 
bahseder misiniz?  Yeni projeleriniz var mı?
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konu çocuklarımızın okumaya istekli oluşu. Ders başarıları 
tabii ki önemli ama derslerini beş zayı an iki zayıfa 
düşürmesi bizim için büyük bir mutluluk. Sonraki sene bu 
zayıf sı r olacak, sonraki sene takdir alacak.Biraz önce de 
bahse ğim gibi  çocuklarımıza maddi destekte 
bulunmuyoruz. Yılda üç defa gerçekleş rdiğimiz isimlerine 
özel gönderilerle ih yaçlarını karşılıyoruz. İçinde bütün 
ih yaçları oluyor. Deodorant, eşofman, şört, çamaşır, 
çorap, kırtasiye malzemeleri ve diğer ih yaçlarına kadar 
her şey. Bahse ğim gibi siz çocuğunuza ne alıyorsanız 
bizde onlara onu gönderiyoruz. Amacımız eksiksiz bir 
şekilde okula gidebilmeleri ve başarılı olabilmeleri. 

S.M. Bu zamana kadar aklınızda kalan bir destek hikayesi 
var mı? Paylaşır mısınız?

U.O. Benim yaşadığım değil ama vak mız için güzel bir 
anıyı paylaşabilirim. Bir çocuğumuzun babası onu okutmak 
istemiyordu. Ha a çalışması için işe bile sokmuşlardı. Gizli 
gizli vak mıza başvurdu ve okumasını sağlamamızı istedi. 
Hemen araya girdik ve çocuğumuzu bünyemize aldık. 
Ardından çok da güzel okudu. Şimdi bir öğretmen olarak 
çocukları eği yor. Yüzlerce gurur kaynağımızdan biri oldu.

S.M. TOÇEV'de kimler gönüllü olabiliyor? Şartlarınız 
nelerdir? Üniversite öğrencileri gönüllü olmak isterse ne 
yapmalılar? 

U.O. TOÇEV'de herkes gönüllü olabilir. Bir formumuz var 
bunu doldurmalarını is yoruz. Ayda bir kere gönüllüler 
toplan mız oluyor. Ayrıca formda gönüllü neler 
yapabileceğini belir yor. Mesela İngilizceniz iyiyse 
çocuklarımızı İngilizce çalış rıyorlar. Önemli olan düzenli 
olabilmesi. Çünkü o çocuk her ha a aynı saa e gelecek ve 
o dersleri sizden alacak.  Bahse ğim gibi ak vitelerimiz 
var, bu ak viteleri düzenleyebiliyorlar. Küçük çaplı 
projelerimiz var onlara destek olabiliyorlar. 

S.M. Üniversite öğrencilerinden gönüllüleriniz var mı? 

U.O. Özellikle vakıf bünyesinde çalışan kardeşlerimiz çok 
oluyor. Bunun avantajını çok çok görüyoruz. Aynı zamanda 
çocuklarımız için kardeşlerimiz için çok önemli. Çünkü eninde 
sonunda iş haya na girip bir yoğunluk içine girecekler. Sosyal 
sorumluluğun ne olduğunun bilincine varmaları onlar için çok 
değerli. Büyük oranda da söz verdikleri gibi düzenli geliyorlar. 
Bu da bizi çok mutlu ediyor. 

S.M. Öğrenciler ofis içinde ya da sahada sizlere nasıl destek 
oluyorlar peki? 

U.O. Girdiği birime göre değişebilir. Saha çalışmalarından, 
etkinliklerden birçok çalışmaya ka lırlar. Saha çalışmalarımız 
iki p. Birincisi daha çok profesyonel işler, projelerimiz. 
Projeleri koordine etmek için orada oluyoruz. Kimisinde 

yatro ekibimiz oluyor, kimisinde inşaat ekibimiz oluyor, 
psikoloğumuz oluyor. Koordine etmek ve imkanları sağlamak 
için orada oluyoruz. Aynı zamanda sosyal ak vitelerimiz var. 
Bunlar da bizim için önemli birer saha çalışması. Örneğin 
çocuklarımızı yarıyıl ta linde her gün bir ak viteye 
götürüyoruz. Bir gün ilkokul öğrencilerimizi bir gün lise 
öğrencilerimizi, bir gün de üniversite öğrencilerimizi 
ak vitelere götürüyoruz.

S.M. Desteklediğiniz çocuklar hangi şehirlerde?

U.O. Mardin, Urfa, Adıyaman, İstanbul, Ankara, Samsun, 
Sinop ve Tekirdağ. Neden bu şehirleri seç k? Bahse ğimiz 
gibi bir çok sosyal ak vite düzenliyoruz. Türkiye'nin her yerini 
gezmemiz imkansız. Belli şehirler seç k ki yılda üç-dört defa 
buralara gidip hem çocuklarımızı ziyaret ediyoruz hem de 
ak viteler düzenleyebiliyoruz.

Projeler geliş rebiliyorlar. Ayrıca vak mızın bir ik sadi 
işletmesi var burası için ürün geliş rebiliyorlar. Bu ürünlerin 
sa lmasını sağlayabiliyorlar. Çok geniş kapsamlı olabiliyor. 
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   Özgüvenin kariyer engellerinin üstesinden gelmede ne 
derece önemli olduğu şimdiye dek pek çok kariyer 
araş rmacısı tara ndan vurgulanmış r.  Bu yazıda 
özgüven kavramı ve özgüvenimizi nasıl geliş rebileceğimiz 
üzerine odaklanmak is yorum.  Özgüven kendimizi ne 
derece değerli gördüğümüzü ifade eder.  Kendimizi 
yaşamın çeşitli güçlükleri ile kolayca başa çıkabilir olarak 
görüyorsak, bir şeyleri denediğimizde başarabileceğimize 
inanıyorsak ve kendimizi “iyi”, “güzel”, “başarılı” gibi 
olumlu sıfatlarla tanımlıyorsak özgüvenimiz genellikle 
yüksek r.  Özgüven o kadar önemlidir ki, eğer düşükse 
yaşamdaki mücadelelerinize bir tanesi daha eklenir, o da 
kendiniz.  Özgüveniniz düşükse seçeceğiniz işler veya 
meslekler kapasitenizin çok al nda olabilir. Dans etme, bir 
sporu öğrenme gibi etkinliklere çok isteseniz de başarısız 
olacağınızı düşünerek girişmeyebilirsiniz. Örneğin, i barlı 
bir şirke n işe alım mülaka na nasıl olsa işe kabul 
edilmeyeceğinizi düşünerek gitmezsiniz.   Kısacası, 
özgüven eksikliği yaşamda yapabileceklerinizi kısıtlar.  
Dünyanın en kapasiteli, en yetenekli insanı olabilirsiniz 
ama acaba siz kendinizi böyle görüyor musunuz?  
Özgüven; işte kendinize olan bakışınızı ifade eder ve 
gerçekte ne olduğunuz değil, kendinizi nasıl gördüğünüzle 
ilgilidir.      

İÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
İSTANBUL KAGEM Yönetim Kurulu Üyesi

   Burada özgüveninizi nasıl ar rabileceğiniz konusunda 
fikirler vermeye çalışacağım.  Ancak önce isterseniz 
özgüven nasıl şekilleniyor biraz buna bakalım.  Özgüven 
bebeklikten başlayarak çok küçük yaşlardan i baren aile 
ortamında şekillenmeye başlar.  Küçük bir çocuk dünyaya 
“Ben değerliyim” algısıyla gelmez.  Ha a bebeklik veya 
erken çocukluk dönemleri birçok kuramcı tara ndan 
insanın kendini en çaresiz ve güçsüz hisse ği dönem 
olarak belirlenmiş r. Küçük bir çocuk değerli olduğuna 
inanabilmek için etra ndaki ye şkinlerin bunu ona 
söylemesine veya göstermesine ih yaç duyar. Bir bebeğe 
değerli olduğunu göstermenin en temel yolu da onun 
ih yaçlarına duyarlı olmaktan geçer.  Örneğin, ağladığında 
bebeğe hiç ilgi göstermiyorsanız, o size gülümsediğinde 
veya ellerini uza ğında karşılık vermiyorsanız, biraz 
büyüdüğünde ne söylediğini dinlemiyor ve sorularına 
yanıt vermiyorsanız değersiz olduğuna yönelik algıları 
oluşturan ilk tohumları ekmiş olursunuz. Kısacası, 
yaşamımızın erken yıllarında kendi değerimize ilişkin ilk 
düşüncelerimizi etra mızdaki insanların bize olan 
davranışlarından yola çıkarak ediniriz.  

   Kariyer yolunda özgüvenin önemini okul yıllarından 
başlayarak yakından gözlemlemek mümkündür.  Kendine 
güvenli genç insanlar yeni deneyimler yaşamak konusunda 
zor luk  çekmez ler.   Keş i f  davran ış lar ı  o larak  da 
adlandırabileceğimiz bu davranışlar kişinin çevredeki 
olanaklardan haberdar olmasına ve farklı ortamlarda kendini 
tanıyabilmesine olanak tanır.  Endişe ve olumsuz duygular 
keşif davranışlarına girişebilmeyi engeller.  Bir iş mülaka na 
çağrıldığınızı düşünelim.  Bu iş için çok da uygun olmadığınızı 
biliyorsunuz.  Kendinize güveniniz yüksekse biraz deneyim 
kazanmak için gitmeyi tercih edebilirsiniz.  İşe kabul edilip 
edilmemeniz çok önemli değildir.  Kabul edilmediğinizde de 
önemsemezsiniz.  Özgüveniniz düşük olduğunda ise mülakat 
konusunda yaşadığınız endişe sizi belki mülakata gitmekten 
alıkoyabilir.  Kabul edilmediğiniz takdirde bunun korkunç 
olduğunu düşünürsünüz ve aslında yanlış olan değersizlik 
algınızın onaylandığını hissedersiniz.  Her şeyin üstesinden 
gelip mülakata gi ğinizi düşünelim.  Araş rmalar iş mülaka  
sonuçlarında adayın sergilediği beden dilinin sözel dilden 
daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. Özgüven 
düşüklüğü kendini beden dilinde çeşitli şekillerde gösterir.  

Onlar değersiz olduğumuzu düşündürecek şekilde 
davrandıklarında davranışlarının yanlış olduğunu düşünmek 
yerine kendimizde bir hata olduğunu düşünmeye başlarız.  
Bu anlamda anne babalar, sonrasında okul ve öğretmenler 
özgüvenin şekillenmesinde çok önemli rollere sahip r.  

Yazı: Prof.Dr. Pınar ÜNSAL



   İyi olan nokta şudur ki, çoğu zaman özgüvenimiz aile 
veya okul içinde yeteri kadar desteklenmese de 
sonrasında sorumluluğu ele alıp onu geliş rebiliriz.  
Kısacası, özgüveninizin zaten güçlü temelleri varsa bu 
harika bir şeydir ama yeteri kadar güçlü değilse de 
yapabileceğiniz çok şey var.  Birinci yol, kendinizi gerçekçi 
biçimde değerlendirmek r.  Ne kadar bilgili olursanız 
olun, ne kadar yetenekli veya becerili olursanız olun veya 
ne kadar olumlu özellikleriniz olursa olsun, eğer kendinizi 
bu şekilde görmüyorsanız önünüzde büyük engeller var 
demek r.  Özgüveni düşük kişiler zayıf yönlerini abar r, 
güçlü ve iyi yönlerini azımsarlar.  Örneğin, özgüvenim 
düşükse cana yakın,  s ıcak ve verici  olduğumu 
önemsemem ama dağınık oluşumu fazlasıyla önemserim; 
edebiya a veya resimde çok başarılı veya yetenekli 
olduğumu önemsemem de, matema k veya beden 
eği mi dersindeki başarısızlığımı önemserim.  Kısacası, 
özgüven oluşturmanın birinci yolu kendimizi dengeli 
biçimde değerlendirmekten geçiyor.  İyi taraflarımızı da 
kötü taraflarımız kadar görebilmek gerekiyor.  Her insanın 
değerli ve güçlü tarafları kendine özgüdür ve bu özellikler 
onu başkalarından ayırır.  Her birimizde diğerinde 
olmayan farklı güçlü bir yan vardır ve bunlar birbiriyle 
karşılaş rılamaz.  Öncelikle güçlü yanlarınızı çok dikkatli 
biçimde belirleyin ve bunlar konusunda iyi olduğunuz için 
kendinizi tebrik edin.  Özelliklerinizi belirlerken fiziksel 
görünümünüzü, sosyal ilişkilerinizi, kişilik özelliklerinizi, 
başarılarınızı, zihinsel özelliklerinizi dikkate alabilirsiniz.  
Bunları belirlerken yakın bir arkadaşınızdan veya aile 
üyelerinden yardım almayı da deneyebilirsiniz.  Onların 
sizde güçlü gördüğü özellikler ile sizin kendinizde 
gördükleriniz birbiriyle uyuşuyor mu? Sizin kendinizde 
göremediğiniz ama onların sizde gördüğü hangi özellikler 
var? Bu konuda başkalarının düşünceleri önemli olmakla 
birlikte en önemli dayanağınız kendinizsiniz.  

19

Mülaka  yapan kişiyi sahip olduğunuz olumlu özellikler 
konusunda ikna etmeniz için kendinize güvendiğinizi 
göstermeniz gerekir.  Göz teması kuramamak, ellerini 
nereye koyacağını bilememek, gereğinden daha alçak 
tonda bir sesle konuşmak düşük özgüvenin belir si olarak 
algılanır ve ne kadar üstün özellikleriniz olsa da 
karşınızdakinin sizden şüphe duymasına yol açar. 

Güçsüz olduğunuz taraflar veya kendinizde gördüğünüz 
olumsuz özellikleriniz varsa bunları asla aşağılayıcı bir dille 
veya kişiliğinize ait özellikler gibi ifade etmeyin.  Örneğin, 
“Ben salak biriyim” demeyin.  “Bazen fazla iyi niyetli olup 
düşünmeden harekete geçiyorum” diyebilirsiniz.  Kendinize 
yönelik bu olumsuz a flar zararsız görünse bile beyninizde 
yer eder ve zamanla bunlara inanmaya başlayabilirsiniz.  
Hepimizin istemediğimiz bazı özellikleri olabilir.  Önemli olan 
hangilerini kabul etmemiz gerek ğine, hangilerini 
değiş rmemizin mümkün olabileceğine karar vermek r.  Bu 
konuda en fazla beğendiğim ve şimdiye kadar sizlerin de pek 
çok kez duyduğunu düşündüğüm sözleri paylaşmak isterim: 
“Tanrım, bana değiş rebileceğim şeyleri değiş rmek için 
cesaret, değiş remeyeceğim şeyleri kabul etmek için sabır ve 
ikisi arasındaki farkı anlayabilmek için de bilgelik ver”.  
Örneğin, sesiniz güzel değilse bunu güzel hale ge rmek için 
uğraş vermektense kabul etmek gerekebilir.  Ama 
diksiyonunuz bozuksa daha güzel hale ge rmek için 
uğraşabilirsiniz. 

Güçlü özgüven kendiniz hakkındaki olumlu düşünceleriniz 
kadar yap klarınızla da belirlenir.  Haya a küçük ya da büyük 
hedefleriniz olmalı ve bunları elde etmek için de peşlerinden 
gitmeniz gerekir.   Daha fazla kitap okumak, spora daha çok 
zaman ayırmak, bir yardım kuruluşu için çalışmak vb. 
Kendimize ve çevremize belirli şeyleri yapmak için sözler 
vermemiz ve bunları gerçekleş rdiğimizi görmemiz kadar 
özgüveni geliş rebilecek bir şey yoktur.  Çevremizdeki 
sözlerini tutan insanlara daha fazla güvenmeye başlamaz 
mıyız?  Aynı şey kendimiz için de geçerlidir.  Çoğumuz yeni yıl 
başlangıçlarında bazı sözler veririz ama bu sözlerin ne 
kadarını tutmayı başarabiliriz? Eğer kendimize verdiğimiz 
sözleri tutmayı başarabilirsek özgüvenimizin artacağını 
unutmayalım.  Sözlerimizi tutmak veya hedeflerimizi 
gerçekleş rmek için de dikkat edilmesi gereken şeyler var.  
Söz gelimi kendimize tutamayacağımız sözler vermememiz 
gerekir.  Ha ada beş kitap bi rme sözünü verirseniz 
t u ta m a m a  i h m a l i n i z  y ü k s e k r.   H e d e fl e r i n i z i 
gerçekleş rmek için de bunları soyut olmaktan çıkararak 
somut hale ge rmeye ve bunlara uymaya çalışın.  Örneğin, 
genel kültürünüzü geliş rmek için her ha a iki tar şma 
programını izlemeyi kendinize alt hedefler olarak 
belirleyebilirsiniz.
  Kariyer yolunuzdaki engelleri kolayca aşabilmeniz dileğiyle…
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Kariyer yaşam boyu edindiğimiz tecrübelerimizdir. Bir 
meslek grubunda edindiğimiz başarı ve uzmanlığın yanı 
sıra aile haya mız, sosyal haya mız da tüm yaşamımızda 
kariyerimizin bir parçasıdır. Kariyer tüm yaşam sürecimizi 
etkileyen bir süreç ise bunu planlamak ve bu yolda adımlar 
atmak da bizler için çok önemlidir. 
Peki Kariyer planıma nereden başlamalıyım derseniz?
Öncelikle kendimizi iyi tanımalıyız. Ben kimim, yetenek, ilgi 
ve becerilerim neler?  Tam anlamıyla kendimizin farkına 
varıp ye ş ğimiz aile, toplum ve yaşamın bize kazandırdığı 
değerlerimizi keşfetmeliyiz.
Kendimizi keşfe kten sonra sıra bize uygun işleri 
keşfetmeye gelecek r. Ben yenilikçi, hareketli, sürekli 
değişen, gelişen, yeni fikirler üretebilen, topluma ve 
insanlığa faydalı, saygılı, üretmeyi seven bir birey isem 
bana uygun işleri tercih etmem gerekecek, aksi halde bir 
muhasebe ya da durağan bir iş benim beceri ve 
yeteneklerimi tatmin etmeyecek r. Tatmin olmayan 
çalışan işini severek yapamayacağı gibi çok da başarılı 
olamayacak r. Ancak doğru işte çalışmak onu mutlu 
edecek ve yap ğı işte başarılı olacak r. Başarı ve tatmin 
olma duygusu beraberinde sosyal i l işkilerini de 
etkileyecek r.
Kariyerimi planlamam demek Kariyer Geliş rme Sistemi 
içerisine birey olarak girmiş olduğumu ifade eder. Bu 
sistemde doğru bir hedef belirlediysek şirketlerin Kariyer 
Yöne mi ile uyumlu oluşumuz bizi ileride istediğimiz üst 
hedeflere daha kolay eriş recek r.
Peki doğru mesleği seçerken neler yapmalıyız?
Doğru mesleği seçmek yukarıda bahse ğimiz gibi 
kendinizi çok iyi tanımaktan geçer. Ne yapmak istediğimizi, 
güçlü ve zayıf yönlerimizi, başarılı taraflarımızı, arzu ve 
isteklerimizi en iyi biz bilebiliriz. Bununla ilgili ilk adım 
f a r k ı n d a l ı ğ ı m ı z ı n  o l m a s ı d ı r .  B u n u n  i ç i n 
h p://kariyer.istanbul.edu.tr/KDE linkinde yer alan 
Ke n d i n i  D e ğ e r l e n d i r m e  E nv a n t e r i  ( K D E ) ' d e n 
yararlanabilirsiniz.
Bilgi, beceri, yeteneklerimiz dışında statü sahibi olma, iyi 
gelir elde etme, yara cılık, hareketli bir yaşam, farkedilme, 
güven duygusu, kendini gerçekleş rme, sosyal yardım 
isteğimizin kuvvetli olması gibi etkenler de bizim Kariyer 
seçimlerimizi etkilemektedir.
Bu etkenlerin bizim meslek seçimimize olan etkisini çok iyi 
analiz etmeliyiz. Aksi halde bu konuda sık yapılan hatalara 
bizde düşmüş oluruz.
Ø Peki bu hatalar nelerdir dersek;
ü Kısa dönemli maddi ih yaçlarımızı karşılamak 

için iş aramak,
ü Çevremizin yönlendirmesi ile iş aramak,
ü Kariyer Danışmanlarından, uzmanlardan yardım 

almamak, sadece ilanları takip etmek,

Yazı: İK Uzmanı Seda MUMLU
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi

ü Alan dışı seçimler yapmak,
ü Maddi imkanlara çok önem vermediğiniz halde bir 

anlık bu düşünce ile işe başlamak,
ü Tek bir plan belirlemek ve ar k bu planı yap ğınız 

için bunun dışına çıkamayacağınızı düşünmek,
ü Erişmek istediğiniz yer için hiç çaba göstermemek, 

bu sebeple kendini geliş rmemek.

Ø O halde öncelikle yapmamız gereken;
ü Kendimize uygun olan işleri belirlemeliyiz.
ü Bu işlerin gereklilikleri (beceri ve yetenekleri) neler 

ise onları tanımlamalıyız.
ü Bu işi hangi sektörde yapmak istediğimize karar 

vermeliyiz.
ü Sahip olduğumuz değer ve kültürler ile seç ğimiz 

sektörün uyumunu değerlendirmeliyiz.
ü İleride bu işi yapan ve yöneten kişi olmak is yorsak 

meslekte çalışan kişilerle ir bata geçmeliyiz.
ü Aile, sosyal yaşam, hobiler hakkında da bir çalışma 

yapmalıyız.

Kariyer ile ilgili yapılan hataların bir kısmıdır bunlar.

Tüm çalışmalarımızı tamamladıktan sonra küçük küçük 
adımlar ile başlayarak bütüne ulaşmaya çalışmalıyız. Örneğin 
insan kaynakları alanında çalışmak is yorum. 2. Sınıf işletme 
öğrencisiyim. Bunun için gerekli yetenekler neler? Bu 
yetenekler bende var mı? Hangi beceriler gerekli? Dil 
öğrenmem gerekli mi?
İle şim becerileri ile ilgili bir eği m almalıyım. Bir yüksek 
lisans programına ka lmam beni rakiplerimin önüne 
geçirebilir. İngilizce biliyorum ancak ikinci bir dil uluslararası 
bir firmada çalışıp yükselmemi sağlayabilir. İnsan kaynakları 
ile ilgili bir eği m programına ka labilirim. Fark yaratmak için 
farklı sektörlerde yöne cilik yapan duyulmuş isimlerin 
profillerini inceleyebilir, onları rol model alabilirim kendime.
Tüm bu süreçleri tamamladıktan sonra amacımıza hizmet 
eden güzel bir cv ile ar k iş aramaya hazırız. Güzel bir cv 
demişken, bu iş için Kariyer Merkezi uzmanlarımızdan da 
yardım alabileceğinizi unutmayın.

Şimdiden iş arama sürecinizde başarılar dilerim. 

http://kariyer.istanbul.edu.tr/KDE


ÖĞRENCİ KÖŞESİ

Sevgili Öğrenciler;
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş rme Uygulama ve Araş rma Merkezi'nin kuruluş amaçlarından birisi de iş dünyası ile 
öğrencilerimizi bir araya ge rmek r. Kariyer yolculuğunda staj yapmanın, kısmi zamanlı veya gönüllü olarak çalışmanın 
öğrencilerimizin iş haya na geçiş süreçlerinde kazanımlarının farkındayız. Bu sebeple bu sene İSTANBUL KAGEM bünyesinde 
kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin tecrübe ve kazanımları ile ilgili yazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Staj yapmak  ya da kısmi 
zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin ilgili duyuruları takip etmelerini öneririz.

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş rme Uygulama ve 
Araş rma Merkezi'nde bir yıl resmi ve bir yıl da gönüllü 
olmak üzere toplam iki yıl kısmi zamanlı öğrenci olarak 
çalış m. Çalış ğım süre boyunca aldığım maaş, bir öğrenci 
olarak kendi ayaklarım üzerinde durmama yardımcı oldu. 
Ancak içinde bulunduğum iki senelik tecrübe bana bundan 
daha fazlasını ka . Çalış ğım süre boyunca iş yaşamında 
karşılaşabileceğim zorlukların üstesinden gelebilmemi 
sağlayacak pek çok kazanım lar  edindim. Bölüm 
hocalarımla dersler dışında ile şim halinde kaldım, bir iş 
ortamında nasıl davranılması gerek ğini öğrendim, diğer 
birimlerle ve aynı grupta yer aldığım benim gibi kısmi 
zamanlı öğrenci arkadaşlarımla koordinasyon halinde 
çalışmayı öğrendim ve bu süreç içerisinde yara cı fikirler 
öne sürme konusunda deneyim elde e m. Çalışan olarak 
bir kurumu temsil etme sorumluluğunu üstlenmek ve bir 
proje oluşturmak, yürütmek ve bunun her aşamasına dahil 
olup yönlendirebilmek ise benim için en değerli olanlardı. 
İki sene boyunca benden ilgilerini, güvenlerini ve 
desteklerini esirgemeyen değerli hocalarıma ve İSTANBUL 
KAGEM ailesine çok teşekkür ediyorum.
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Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DİNN
İSTANBUL KAGEM Müdürü

Elif Cansu VARLI
Edebiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş rme Uygulama ve 
Araş rma Merkezi'ni (İSTANBUL KAGEM) üniversitenin ilk 
yılında ka ldığım Kariyer Günleri ile tanıma rsa  buldum. 
Sonraki süreçte etkinliklerini ve biz öğrenciler için 
sağladıkları imkanları takip etmeye başladım. Eği m 
Fakültesi öğrencisi olduğum için stajlarımız son yıl, ders 
kapsamında çeşitl i  okullarda yapılıyordu. Farklı 
alterna fler ve profesyonel iş haya  için herhangi bir iş 
tecrübem yoktu. Yaz stajı programını gördüğümde 
deneyimlemek istediğim rsa  yakaladığımı düşündüm. 
İSTANBUL KAGEM ile ilk defa birebir ile şimim bu sayede 
oldu. Kariyerim için ilk profesyonel adımları atarken büyük 
katkılarda bulundular. Benim için nasıl bir işin uygun 
olabileceğini bile bilmiyorken önümde birden fazla 
seçenek olduğunu fark e m. Ardından üniversite 
eği mimin son yılında kısmi zamanlı öğrenci olarak 
İSTANBUL KAGEM ailesinin bir parçası oldum. Sıcak, içten 

ve son derece yardımsever bir ekibe dahil olmak beni çok 
mutlu e . Ka ldığım birçok etkinliğin bir anda mu ağında 
yer almaya başlamış m. Etra a gördüğüm afişlerin 
tasarımlarını yapmam gerekiyordu ancak ben nereden 
başlamam gerek ğini bilmiyordum. Alışma sürecinde 
yardımcı olmaları dışında ilerleyen süreçte her türlü fikir 
konusunda da yardımcı olmaya devam e ler. Biz öğrencilerin 
sadece ka ldığı etkinliklerin yoğun bir çalışmanın ürünü 
olduğunu daha iyi anladım. Görsel tasarımla ilgili a ğım her 
maile döndüklerinde ve tasarım üzerinde tar ş ğımızda iş 
saatleri dışında bile durmadan çalış klarını fark e m. Tüm bu 
süreç benim önüme bambaşka bir dünya açarken bu kadar 
özverili ve profesyonel insanlarla çalışmaktan ayrıca mutluluk 
duydum. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin en büyük 
şanslarından biri olan İSTANBUL KAGEM’e her şey için 
teşekkürler…
Kübra GÜNER
Hasan Ali Yücel Eği m Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliş rme Uygulama ve 
Araş rma Merkezi'nde (İSTANBUL KAGEM)  iki yıl boyunca  
kısmi zamanlı öğrenci  olarak görev aldım. Öncelikle burada 
olmak benim için büyük bir rsa . Burada alanında uzman 
birçok kişiyi tanıma rsa m oldu. Benim için önemi büyük 
olan İSTANBUL KAGEM ailesi ile etkinliklere ka ldım ve birçok 
çalışma yap m. Alanımla ilgili olduğu kadar, insan ilişkileri 
konusunda da çok şey öğrendim, değerli insanlar kazandım. 
İSTANBUL KAGEM'de ka ldığım etkinlikler ve birebir 
görüşmeler sayesinde, mezun olduğumda ne yapacağım 
kaygısını yendim, burada hazırlandım ve mezun oldum. Ara 
vermeden akademik alanda ilerleme yoluna girdim. 
Kariyerimi belirlememde etkisi çok büyük olan İSTANBUL 
KAGEM ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Araya zaman 
girse de, İSTANBUL KAGEM benim hiç çekinmeden ve sanki 
bir gün önce oradaymışım gibi uğrayabileceğim, içten ve sıcak 
bir şekilde karşılanacağıma emin olduğum bir yer. İSTANBUL 
KAGEM'de görev aldığım iç in kendimi çok şansl ı 
hissediyorum. Burada kazandığım herşeyin, haya mda 
önemi ve yeri büyük olacak. Saygılarımla…
Safiye YILMAZ
Hasan Ali Yücel Eği m Fakültesi
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To p l u m s a l  b a r ı ş  ve  h u z u r u n 

sağlanmasında kişiler arası ile şim 

ço k  ö n eml i .  B a n a  b u  imka n ı 

sunduğunuz için çok teşekkür 

ederim.

Nurşen Öztürk 

Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji 

Yabancı dil üzerine düzenlediğiniz  

bu etkinl ikten gayet memnun 

oldum.
Medine SertEdebiyat Fakültesi/Bilgi Belge 

Yöne mi

Etkili iş Arama Becerileri çok başarılı 

ve gayet bilgi verici bir seminerdi. 

Çok memnun kaldım. Başka bir 

seminerde görüşme üzere.

Demet Keskin

İşletme Fakültesi/ İşletme

E ğ i m i n  s u n u m u ,  s ü r e s i  v e 

eğitmeniyle birlikte bir bütün olarak 

gayet  uygun ve  eğ lencel iyd i . 

Teşekkür ederim. Sinan Yıldızİk sat Fakültesi / İk sat

Etkinliğin sadece bir oturumunun 
sadece uygulamaya ayrılması çok 

güzeldi.Çok eğlendik ve daha akılda 
kalıcı olduğunu düşünüyorum.Görkem Nur KısaboyFen Fakültesi / Matema k



BİZ KİMİZ?

IEEE'nin toplam 80 ülkede kurulmuş olan 1300ʹden fazla 
öğrenci kolundan bir tanesidir. Sırasıyla Afrika, Avrupa, 
Orta Doğu ve Rusya'dan oluşan IEEE 8. Bölge'ye, IEEE 
Türkiye Şubesi'ne ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 
bağlıdır.

Biz, her birimiz Anadolu'nun farklı illerinden gelen, kulüp 
ça sı al nda toplanan, ortak amaçlar peşinde savaşan, 
karakteri birbirinden farklı insanlardan oluşan bir takımız. 
Türkiye'nin dünyadaki durumunu gören, sorunlarını bilen, 
çözümü için tar şarak somut sonuçları arzulayan, modern 
bilim ve fen ile insanlığın ih yacı olan teknolojiyi üretmeyi 
amaçlayan, bunun için gecesini gündüzüne ka p maddi ve 
manevi değerlerinden ödün vererek çalışan, elini taşın 
al na koyan, Atatürk i lke ve inkılaplarına bağlı 
Cumhuriye n çocuklarıyız.

Hedefimiz arayan değil; aranan mühendis olmak!
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NEDEN KULÜP?

İş yaşamıyla okul yıllarında tanışarak tecrübe kazanmak, 
kariyerine mühendisliğin yanı sıra yöne cilik eklemek, 
okuldaki teorik dersleri pra ğe dökmek,  kulübün sağladığı 
eği mlerle okul derslerine destek olmak, kulübün bir takım 
olduğunu, takımın parçası olmanın ne demek olduğunu 
kavramak, projelerini, fikirlerini kolayca hayata geçirmek için 
IEEE'liyiz. 

BİZ;

100'den fazla sorumluluk alan ak f çalışanı ve 600'den 
fazla daimi ka lımcısı olan, yılda 20ʹye yakın çalışmaya 
ka lan, Türkiye'deki 30ʹa yakın üniversite ile ile şim 
halinde olan, bilim ve teknolojinin gelişimini önce ülke 
çıkarları için gözeten, Türkiye ve dünyadaki birçok kurumla 
bağlan  halinde olan ve etkinliklere imza atan,
bulunduğu ortamlarda orijinal fikir, çözüm üretme ve 
sorumluluk bilinciyle ön plana çıkan, IEEE Türkiye içinde 
gerek projelerle gerek çalışmalarıyla adından sıkça 
bahse ren, etkinlikleri ve çalışmaları ile teknik işler ve 
sosyalliği harmanlayarak öğrencilere sunan; eğlendirerek 
öğreten ve ufuklarının gelişmesine yardımcı olan,
her üyesi için kariyer amaçlayan, gerek kendi içinde 
formasyon almış öğrencilerince gerekse dışardan ge rilen 
uzman kişilerce üyelerin kişisel gelişimi için eği mler 
verdiren, yeni fikirlere ve yeni üyelere her zaman açık 
İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve IEEE Öğrenci 
Kulübüyüz!

Kulübümüz 2013-2014 döneminden i baren uzun, ciddi bir 
hazırlık ve altyapı süreciyle birlikte, yap ğı ak viteler ve 
çalışmalarıyla, takım ruhuyla, dünyada en ak f öğrenci kolu 
durumunda bulunan  IEEE Türkiye'de saygın, ak f, Türkiye 
IEEE tara ndan desteklenen, bölgesinde ve ülkesinde lider 
kulüplerden biri haline gelmiş r.

FAALİYETLER

Etkinlikler
İstanbul Üniversitesi'nin en çok etkinlik yapan kulübü İÜ IEEE; 
bilişim sektörü, siber güvenlik gibi alanlarda Türkiye'nin en 
iyilerini okula ge riyor. Bu sayede örneğin “BİLTEG”, “GETEK”, 
“Mühendislikte Topuk Sesleri” etkinliklerinde olduğu gibi bu 
etkinliklere okul dışından da ka lım talepleri oluyor, 
kontenjan durumuna göre kabul ediliyor.

Geziler
Teknik Gezi Departmanı vasıtasıyla her ay bir şehir içi ve bir 
şehir dışı konaklamalı gezi organize ediliyor. Gezilerde 
sektörün büyük firmalarına ziyaretler yapılıyor. (Aselsan, 
Avea, THY, IBM gibi)
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Organizasyon Departmanı her ay en az bir kere bir 
eğlence mekanıyla üyeleri için anlaşıyor ve üyeler 
eğlenip stres a yor. Bu her zaman eğlence şeklinde 
olmuyor, akşam yemeği, kahval , Vialand gezisi gibi 
organizasyonlar da yapılıyor.

Kulübün en büyük departmanlarından Kariyer Planlama 
Departmanı, öncelikli görevi olarak, Mühendislik 
Fakültesi'nin en büyük etkinliği olan GETEK'i düzenler. 
Adından da anlaşıldığı gibi kariyer geliş rme konsep  
üzerine çalışır.

Dünyanın en büyük bilgisayar ve robot toplulukları olan 
“IEEE Computer Society” ve “Robo c and Automa on 
Society”nin İÜ IEEE yapılanmasındaki alt kolu “İÜ IEEE 
CS&RAS” çal ışmalar ına hız  kesmeden devam 
etmektedir. Departman, BİLTEG etkinliğini yapar. 
Kulübün teknolojik altyapısını kurarak, bu yapının teknik 
desteğini sağlar. Her dönem alanıyla ilgili “C”, 
“Photoshop”, “Java”, “Pic C” gibi eği mleri verir.

Eğlence Organizasyonları

Etkinlik, Fuar ve Organizasyon Ka lımları
Kulübün yöne m kurulu ve üyeleri zaman buldukça 
farklı üniversitelerde faaliyet gösteren kulüplerin başta 
IEEE kolları olmak üzere etkinlik ve organizasyonlarına 
ka lıyor ve onlara destek veriyor. Ayrıca CEBIT gibi büyük 
fuarlara mutlaka araç ayarlanıp ka lım sağlanıyor.

Her dönem “C programming”, “Ser fikalı Photoshop”, 
“Lojik Devre”, “Kişisel Gelişim” “Robot Yapımı (Arduino)” 
gibi eği mler  veriliyor.

Eği mler

Üyeler
Her bölümden üyelerin bulunduğu kulüp 204 ak f, 
toplam 725 üyeyle faaliyet gösteriyor.

DEPARTMANLARIMIZ

Avrupa Birliği Projeleri Departmanı
Çeşitli sosyal ve eği msel konularda proje hazırlayarak 
bu projelerde görev alacak üyelerine gruplar oluşturur. 
Bu süreçle beraber Avrupa Birliği Bakanlığı'nın 
desteklediği projeler için hibe alarak programın 
başlamasında ve devam e rilmesinde görev alır. 
Kültürel kaynaşmalar ve sosyal sorumluluk gibi 
kavramları geliş ren projelerdir.

Computer Society ve RAS

Kariyer Planlama Departmanı (GETEK)

Organizasyon Departmanı
Organizasyon Departmanı kulübün gece eğlencesi, akşam 
yemeği, kahval , par  gibi organizasyonlarını ayarlar. Her ay 
3-4 adet organizasyon yapıp üyeler arasındaki kaynaşmayı 
sağlar.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Departmanı
Sosyal Sorumluluk Projeleri Departmanı 2014 yılında 
kurulmuştur. Departman; Kızılay kan bağış organizasyonu, 
ih yaç sahiplerine yardım, kitap toplayıp doğudaki okullara 
gönderme gibi faaliyetleri yürütür. Kar amacı gütmeden, kısıtlı 
imkanlarıyla büyük işler yapmaktadır.

Sponsorluk Departmanı
Sponsorluk Departmanı 2014 Haziran ayında yöne m kurulu 
tara ndan kurulmuştur. Departman, kulübün sponsorluk 
görüşmelerini ve sözleşmelerini yapar. 

Tanı m ve Halkla İlişkiler Departmanı
Tanı m ve Halkla İlişkiler Departmanı kulübün tanı m, yayın, 
afişlerin asılması gibi işlerini yürütür. Sosyal medya hesapları 
ve internet sitesini yöne r. Yaka kartları, etkinlik broşürleri 
gibi araç gereçleri kulüp bütçesiyle temin eder.

Teknik Gezi Departmanı
Teknik Gezi Departmanı, kulübün düzenli olarak yap ğı şehir 
içi  ve şehir dışı  tüm organizasyonlardan sorumlu 
departmandır. Gezilecek yerlerin belirlenmesi, gezilecek 
şirketlerle ile şimin sağlanması, kurumlardan gerekli izinlerin 
alınması, gezilen yerde yapılacak sosyal ak vitelerin 
belirlenmesi ve konaklama ve gezi süresince tüm diğer 
organizasyonlar  Teknik Gezi Departmanı'nın sorumluluğunda
dır.

Women in Engineering Departmanı
İÜ IEEE Women in Engineering kadınların toplumda daha 
etkin bir iş gücü olmasını hedefleyen ve bu konuda kadınları 
yüreklendirmeyi kendine amaç edinen bir departmandır. 
Kadınların mühendislik, yöne m ve her türlü sosyal alanda 
güçlü, ön planda, yara cı ve ak f olması, Türk toplumunda ve 
IEEE içinde bir “WIE Bilinci” oluşturmak, daha çok 
desteklenmesini sağlamak, toplumdaki kadın iş gücü 
seviyesini ar rıp daha iyi bir Türkiye geleceği için altyapı 
oluşturmak, kadınların kişisel, sosyal ve teknik gelişimlerine  
katkı  sağlamak  temel hedeflerimiz arasındadır. Kadınları 
mühendislik programlarına girmeye ve bilime teşvik etmek 
hedeflerimizdendir. Departmanımızda kadınların daha ak f 
ve ön planda olmasını sağlamak için teknik eği mler, kişisel 
gelişim eği mleri verilecek r. Ayrıca Mart ayının başında 
başarılı kadın girişimcilerin ka lımıyla büyük bir etkinlik 
düzenlenmektedir.
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Hazırlayan: İK Uzmanı Seda MUMLU

Kariyerinize ve kişisel gelişiminize katkı sağlaması amacı ile “2015 yılının çok satanlar 
listeleri”nden faydalanarak hazırladığımız kitapların tanı mına bu sayımızda da devam ediyoruz. 
Dergimizin bu sayısında da sizler için üç kitap seç k. Keyifli okumalar dileriz. 

Ahmet Şerif İzgören
İnce Kapak
Sayfa Sayısı: 200
Baskı Yılı: 2012
Dili: Türkçe
Yayınevi : Elma Yayın Evi

EYVAH! İŞ GÖRÜŞMESİ 

Sayfa Sayısı: 20: 0 
Baskı Yılı: 2007
Dili: Türkçe
Yayınevi: Kariyer Yayınları

Her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En 
hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek, Yoksa aslana yem olacak r. Her 
sabah bir aslan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En yavaş 
koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek, Yoksa açlıktan ölecek r. İster aslan 
olun, ister ceylan olun hiç önemi yok. Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor 
olmanız gerek ğini, Hem de bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız 
gerek ğini bilin. Yaşam koşunuzda size ilham kaynağı olacak bu hikâyeler, 
gerçek hayat hikâyeleridir. Bu hikâyelerin kahramanları hep bir önceki 
günden daha hızlı koşarak yarışı kazandılar. Niye siz de dünden daha hızlı, 
yarından daha yavaş koşuyor olmayasınız ki?

İLHAM VEREN BAŞARI ÖYKÜLERİ
Ziya Baran & Canten Kaya

Ahmet Şerif İzgören ve Hakan Yaman'ın engin mesleki deneyimlerinin 
ürünü, mükemmel bir mülakat rehberi olan Eyvah! İş Görüşmesi Elma 
Yayınevi'nden çık ! Diyelim ki iş görüşmelerinde çok iyisiniz. Her yanıt 
mükemmel, performansınız da bir harika, peki görüşmesini yap ğınız iş 
size uygun mu? İş görüşmelerinde sorulan sorulara verilecek yanıtları 
düşünmeden önce kendinize bazı sorular soruyor olmalısınız: "Benim 
yeteneklerim nelerdir?", "Nasıl bir işte mutlu olurum?" ve "Nasıl bir kariyer 
is yorum?" Eyvah! İş Görüşmesi, sadece iş görüşmelerindeki 
performansınızı ar rmayı değil, daha yüksek profesyonel standartlara 
ulaşmanızı hedefleyen bir kitap. İş haya nda karşılaşabileceğiniz zorlu 
durumlarda neler yapabileceğinizi, sizin için doğru olan işi nasıl tespit 
edeceğinizi anla yor. Hem de okuyabileceğiniz en samimi ve nükteli 
yaklaşımla. Hakan Yaman ve Ahmet Şerif İzgören'in engin deneyimlerinin 
bir ürünü olan bu kitapta ayrıca, 180 iş görüşmesi sorusu ve bunlara 
verilebilecek en doğru yanıtları da bulacaksınız. Çok uzun bir hayat değil 
dostlarım ve ömrünüzün yarısı neredeyse işinizde geçecek. Gerçekten 
isteyerek, mutlulukla ve keyif alarak yapacağınız ve yeteneklerinizi 
katacağınız bir iş seçin. Gerisi ça r ça r gelir. Picasso'nun doktor, Einstein'ın 
muhasebeci, Mimar Sinan'ın manav olduğunu düşünün, neler kaybederdi 
dünya. 
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KARİYER 2.0



Hazırlayanlar: Ayten KAYHAN / Ferhat ARSLAN

Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da 2014-2015 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdiğimiz  
etkinliklerimizi daha kolay takip edebilmeniz için tablo halinde sizinle paylaşmak istedik.
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TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

30.09-
02.10.2014 ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ V

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 15

13.10.2014 İNGİLİZCE “WELCOME MEETING” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 15

09-10-16-17-
23-24.10.2014

STRESLE BAŞA ÇIKMA 
VE KARİYERİMİZ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 91

16-23-
30.10.2014

ETKİLİ İLETİŞİM VE ÇÖZÜM 
YOLLARI

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 74

13-17-20-24-
27-31.10.2014 KARİYERİME HAZIRLANIYORUM

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 50

21-28.10.2014
04.11.2014

HAYATIMIZ SUNUM:
ETKİLİ SUNUM BECERİLERİ

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 78

31.10.2014 KARİYER SÜRECİNDE ETKİLİ
ZAMAN YÖNETİMİ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 11

01-31.10.2014 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 8

01-31.10.2014 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 170

18.11.2014 ALVIMEDICA  İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  ÖĞRENCİLERİ 30

28.11.2014 ODE YALITIM İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 20

İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI01-30.11.2014 6

İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 01-30.11.2014 49
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TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

UZMANLARLA SOHBETLER SERİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜYÜKELÇİ KENAN İPEK03.12.2014 60

ETKİLİ İŞ ARAMA, CV OLUŞTURMA,
MÜLAKAT(SİYASET BİLİMİ ve 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ)

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

05.12.2014 50

İÜ FAKÜLTELERİNDE KARİYER
MERKEZİ TANITIM FAALİYETİ 

İSTANBUL KAGEM PSİKOLOJİ GRUBU YARI ZAMANLI
ÖĞRENCİLERİ 

25.11.2014-
11.12.2014 450

KARİYER MERKEZİ TANITIMI
(İLETİŞİM FAKÜLTESİ)

İSTANBUL KAGEM ÇALIŞANLARI 
CENGİZHAN KOCAMAN
SEDA MUMLU

11.12.2014 60

ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ VI
SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI25.11.2014-

2-9.12.2014
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28.11.2014-5-
12.12.2014 TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 64

3-10-
17.12.2014

ETKİLİ İLETİŞİM VE ÇÖZÜM
YOLLARI

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 50

8-15-
22.12.2014 ETKİLİ SUNUM BECERİLERİ

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 74

3-10-17-
24.12.2014

KARİYER SÜRECİNDE KİŞİSEL
GELİŞİM SEMİNERLERİ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 58

4-11-18-
25.12.2014

KARİYER SÜRECİNDE KİŞİSEL
GELİŞİM SEMİNERLERİ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 65

01-31.12.2014 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 23

01-31.12.2014 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 97

01.01-
31.12.2014 STAJ PROJESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 500

01.01-
31.12.2014

KENDİNİ DEĞERLENDİRME
ENVANTERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ve MENSUPLARI 969

01.01-
31.12.2014

KARİYER DANIŞMANLIĞI 
GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 1120

01-31.01.2015 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 21

23.02.2015 STAJ BELGESİ DAĞITIM TÖRENİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 20

İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 16-28.02.2015 65

İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI01-28.02.2015 42
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TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

AKRAN REHBERLİĞİ TANIŞMA
TOPLANTISI İSTANBUL KAGEM YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ09.03.2015 7

AKRAN REHBERLİĞİ KİŞİSEL 
GELİŞİM ATÖLYESİ 1: TAKIM 
ÇALIŞMASI

UZM. AYTEN KAYHAN16.03.2015 10

HAYATIMIZ SUNUM: ETKİLİ 
SUNUM BECERİLERİ I

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

4-11-
18.03.2015 60

KARİYER SÜRECİNDE
DUYGULARIMIZIN ROLÜ I UZM. AYÇA AYSUN UĞURLU12-19.03.2015 30

ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ I
SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 

09-16-
23.03.2015 43

11-18-
25.03.2015 TAKIM ÇALIŞMASI I UZM. AYTEN KAYHAN 41

25.03.2015 LC WAIKIKI İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 30

19-26.03.2015 KARİYER SÜRECİNDE
DUYGULARIMIZIN ROLÜ II UZM. AYÇA AYSUN UĞURLU 19

17-24-
31.03.2015 TAKIM ÇALIŞMASI II UZM. AYTEN KAYHAN 28

31.03.2015 ERNST & YOUNG  İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 40

01-31.03.2015 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 18

01-31.03.2015 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 95

01.04.2015
İSTANBUL KAGEM 
IV.  KURULUŞ  YILDÖNÜMÜ
TOPLANTISI

İSTANBUL KAGEM YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ VE
MERKEZ ÇALIŞANLARI 22

14.04.2105
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 
İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 10

20.04.2015
AKRAN REHBERLİĞİ KİŞİSEL
GELİŞİM ATÖLYESİ 2: STRESLE
BAŞA ÇIKMA

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 7

20-21-
22.04.2015 İÜ. KARİYER GÜNLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 750

22.04.2015 TIP KARİYER GÜNLERİ-V İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 250

KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ-
PERSONEL

İK UZM. SEDA MUMLU
UZM. PSK. KADİR ÖZDEN
UZM. AYTEN KAYHAN

03.02-
27.04.2015 853

AKRAN REHBERLİĞİ KİŞİSEL
GELİŞİM ATÖLYESİ 3: KARİYER
SÜRECİNDE DUYGULARIN ROLÜ

UZM. AYÇA AYSUN UĞURLU27.04.2015 9
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TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ / KATILIMCI ADI-SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

ACIBADEM HASTANESİ  İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ29.04.2015 20

İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ01-30.04.2015 15

AKRAN REHBERLİĞİ KİŞİSEL 
GELİŞİM ATÖLYESİ 4:ETKİLİ 
İLETİŞİM BECERİLERİ VE BEDEN DİLİ

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI04.05.2015 9

TEKSAN JENERATÖR  İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ05.05.2015 7

ETKİLİ İLETİŞİM VE ÇÖZÜM
YOLLARI

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

28.04.2015 ve
05.05.2015 25

06.05.2015
ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE 
MÜLAKAT TEKNİKLERİ
AVCILAR ÖĞRENCİ YURDU

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 15

28-29.04.2015 ve 
05-06.05.2015

KARİYER SÜRECİNDE KİŞİSEL
GELİŞİM SEMİNERLERİ I

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 52

07.05.2015
KIYI EMNİYETİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ  İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 25

07.05.2015 UZMANLARLA SOHBETLER BANU TAŞKIN- MAYA HOLDİNG İK MÜDÜRU 9

11.05.2015
AKRAN REHBERLİĞİ KARİYER
SÖYLEŞİSİ

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 6

12-13.05.2015
YURT DIŞI EĞİTİM VE KARİYER
GÜNLERİ - YABANCI DİL VE 
KARİYER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 650

15.05.2015 UZMANLARLA SOHBETLER ZEYNEP TOLUNAY-  LC WAIKIKI İŞE ALIM UZMANI 20

7-8-14-
15.05.2015

KARİYER SÜRECİNDE KİŞİSEL 
GELİŞİM SEMİNERLERİ II

PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 72

8-15.05.2015 TAKIM ÇALIŞMASI III UZM. AYTEN KAYHAN 21

18.05.2015 AKRAN REHBERLİĞİ ADALAR 
GEZİSİ   İSTANBUL KAGEM YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ 8

20-21.05.2015 KARİYER SÜRECİNDE
DUYGULARIMIZIN ROLÜ III UZM. AYÇA AYSUN UĞURLU 21

21-22.05.2015 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE
MÜLAKAT TEKNİKLERİ II

SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 22

01-31.05.2015 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 15

TOPLAM 7771



Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri / 25-26.09.2012

Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri / 25-26.09.2012

Staj Protokolü İmza Töreni / 08.10.2012

Etkili İş Arama Becerileri Eğitimi-09.12.2014

Etkili İletişim ve Çözüm Yolları Eğitimi-05.05.2015

Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi-07.05.2014

İSTANBUL KAGEM Tanıtım Faaliyeti-25.11-11.12.2014

İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri-20-22.04.2015

31



Kişisel Gelişim Sem nerler -03.02-27.04.2015 

Kişisel Gelişim Sem nerler -03.02-27.04.2015

Etkili İletişim ve Çözüm Yolları Eğitimi-29.05.2014

LC Waikiki İş Gezisi-25.03.2015

32

Kişisel Gelişim Sem nerler -03.02-27.04.2015 



Kar yer Sürec nde Duygularımızın Rolü Eğ t m -19.03.2015

Staj Belgesi Dağıtım Töreni-23.02.2015

33

Takım Çalışması Eğitimi-25.03.2015

Stres Yönetimi Eğitimi-24.10.2014



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 

Tıp Kariyer Günleri V-22.04.2015

Uzmanlarla Sohbetler Serisi-03.12.2014

V. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması-01.04.2015

Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri-III-12-13.05.2015
34



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 

35

ODE Yalıtım İş Gez s -28.11.2014

İng l zce Welcome Meet ng-13.10.2014

Ernst&Young İş Gez s -31.03.2015

Akran Rehberl ğ  K ş sel Gel ş m Atölyes -20.04.2015
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