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Bu Dergi İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi tarafından yılda en az 1 kere çıkarılır. Bu Dergi’de yer alan bütün 
bilgilerden yazan kişiler sorumludur.



 İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en köklü, en büyük üniver-
sitesi. İstanbul Üniversitesi çatısı altında çok sayıda bilimsel çalışma 
yapılıyor. Sadece Hocalarımız tarafından yapılan çalışmaları kastetmiyo-
rum. Bizzat lisans öğrencilerimiz tarafından önerilen ve hayata geçirilen 
projeler var artık. Geçtiğimiz yıl lisans düzeyindeki öğrencilerimizi de 
araştırma yapmaya teşvik etmek için “Yenilikçi Gençler, Girişimci Pro-
jeler” sloganıyla yeni bir araştırma projesi türü başlatmış ve akademik 
açılış törenimizde bu proje türünün ilk duyurusunu yapmıştık. Bu saye-
de öğrencilerimizin de belli oranda BAP desteğinden yararlanmalarının 
önünü açmıştık. 
Bu, bizi en çok heyecanlandıran projelerimizden biri. Çünkü bugün yay-
gın olarak tüm dünyada kullanılan birçok önemli uygulamayı üniversite 
öğrencileri, daha üniversite sıralarındayken hayata geçiriyor ve çok bü-
yük ekonomik değerler yaratıyor. Biraz daha yakından incelediğimizde 
görüyoruz ki bu üniversite öğrencilerini en başta kendi üniversiteleri 
destekliyor, hem maddi olanaklar sunarak hem de yol göstererek.
Ancak ne yazık ki ülkemizde gençlerimizi genellikle “sadece öğrenci” 
olarak konumlandırıyoruz. Halbuki gençler, sadece bu kalıbın içine sığ-
dıramayacağımız kadar büyük bir potansiyele sahip. Onların, topluma 
faydalı pek çok bilimsel projeyi hayata geçirebilecek bu potansiyellerini 
keşfetmelerini sağlamalı ve önlerini açmalıyız.  Ülke olarak gençlerimi-
zin enerjisinden, yaratıcılığından ve hayallerinden daha fazla yararlan-
malıyız.  
Şu anda “Yenilikçi Gençler, Girişimci Projeler” sloganıyla tanıttığımız 
araştırma projesi türüne başvurup, başvurusu kabul edilen 12 projede 
35 öğrencimiz bizzat çalışıyor. 

Üniversite sıralarında bu çalışmaları yapan gençlerin, mezun olduktan 
sonra da araştırma ve inovasyon ruhunu hayatı boyunca gerçekleştire-
ceği çalışmalara yansıtacağına eminim. Bu tabloda siz değerli Hocaları-
mızın çok büyük emeği var. Sizlerin duyurması, cesaretlendirmesi, yol 
göstermesi olmaksızın gençlerimizin sunduğumuz bu olanaklardan 
haberdar olması, haberdar olduktan sonra da vakit kaybetmeden doğru 
hedefe yönelmesi, öğrencilik yıllarını en etkin şekilde geçirebilmesi çok 
zor. Tüm bunlar ancak sizin desteğinizle olabilir. Bu sebeple siz değerli 
öğretim üyelerimizden isteğimiz “Yenilikçi Gençler, Girişimci Proje-
ler” sloganıyla hayata geçirdiğimiz Araştırma Projesi türünü öğrenci-
lerinize duyurmaya devam etmeniz. Kısa süre içinde diğer üniversite-
lerimize de örnek olacağına inandığımız bu projemizin ülkemizin daha 
yüksek seviyelere ulaşmasında ve insanlığa yararlı pek çok buluş ve uy-
gulamanın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Üniversitemizde öğrencilerimizin aktif görev aldığı SOCRAT Güneş 
Arabası Projesi’ni eminim ki hepiniz biliyorsunuz. Bu projede yer alan 
gençler, 2009 yılından bu yana TÜBİTAK yarışlarında şampiyon olarak 
gençlerimize örnek oluyor, bizler de her platformda onların başarılarını 
duyuruyor ve onlara sürekli destek veriyoruz. İstanbul Üniversitesi Gü-
neş Arabası Ekibi SOCRAT, bu kez Japonya’ya gitti. Ağustos ayında Ja-
ponya’da düzenlenen yarışmada 3. oldu. Altı kişilik İstanbul Üniversitesi 
ekibi, ülkemizi bugüne dek bu alanda Japonya’da temsil eden ilk ekip 
oldu ve yine hepimizi gururlandırdı. 

Öğrencilerin görev aldığı bir diğer araç projesi olan İstanbul Üniversitesi 
Hidrojen Enerjili Araç Takımı (HİDROİST) de Temmuz ayında Londra’da 
düzenlenen yarışmada Avrupa 5.’si oldu. Şimdi, SOCRAT ve Hidroist’ten 
sonra üçüncü bir aracımız daha var; MİLAT 1453. Milli Araç hedefi ile 
yola çıkan MİLAT 1453’ün adı, “Milli Araç Tasarımı” kelimelerinin kısalt-
ması ile İstanbul Üniversitesi’nin kuruluş tarihi olan 1453’ten geliyor. 
MİLAT 1453, TÜBİTAK tarafından Ağustos ayında düzenlenen “Alternatif 
Enerjili Araç Yarışları’nda” elektromobil kategorisinde şampiyon oldu. 
Bu üç proje de çok değerli öğretim üyelerimizin rehber olduğu ve öğ-
rencilerimizin aktif görev aldığı projeler. Göğsümüzü kabartan ve tüm 
öğrencilerimize örnek olmasını istediğimiz projeler. Bu projelerde görev 
alan tüm gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Onlara rehber olan öğretim üyelerimize ise üniversitemiz adı-
na teşekkür ediyorum. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için gençlerimizin daha 
fazla üretmesi gerekiyor. Doktora Programlarımızda bu amaçla yeni dü-
zenlemeler yapıldı.

Üniversitemizde 54.746 önlisans, 171.350 lisans, 22.493 lisansüstü, 
8.196 doktora düzeyinde olmak üzere eğitimine devam eden toplan 
öğrenci sayımız 256.785 Özellikle üniversitelerimizin geleceğini inşa 
edecek olan doktora öğrencileri üzerinde durmak istiyorum. Türki-
ye’de doktora programlarından her yıl yaklaşık 5 bin kişi mezun oluyor. 
Bu sayı, ülkemizin gelecek yıllardaki ihtiyacını karşılayabilecek bir sayı 
değil. Gelişmiş ülkelerde doktoradan mezun olan öğrenci sayısı 15 ile 
25 bin arasında. Biz de hem doktora öğrencilerimizin sayısını artırmak 
hem de bu gençlerimizin üniversitemize ve bilim dünyasına daha fazla 
katkı yapabilmesini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler yaptık. Bu 
çalışmaların sonucunda doktora öğrencilerimizin sayısını bir yıl içinde 
yaklaşık %14,6 oranında artırarak 8196’ya yükselttik. İleride doktora 
programlarına daha fazla başvuru yapılabilmesi için yüksek lisans öğ-
renci sayımızı da geçen yıla göre %28 artırdık. Doktora öğrencilerimizin 
doktora eğitimleri süresince zorunlu olarak en az bir nitelikli bilimsel 
makale üretmesini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Çünkü 2023 hedef-
lerini yakalayabilmemiz için gençlerimizin daha fazla üretim yapmasına 
ihtiyacımız var. 

Üniversiteler bilimsel üretimlerin yanı sıra iş dünyası ile uyumlu olmak 
zorunda olan kurumlar. Bu uyumu yakalamak için de Kariyer Merkezleri 
tarafından gerçekleştirilen etkinlikler önem kazanmaktadır.  
Öğrencilere destek olmak adına kurulduğu günden bu yana bir Uzman 
Psikolog, bir İnsan Kaynakları Uzmanı ve 2 Uzman ile danışmanlık gö-
rüşmeleri gerçekleştiriliyor. Bu sene gerçekleştirilen çok sayıda değerli 
etkinlik var.Akran Rehberliği Tanışma Toplantısı düzenlenmiş, Akran 
Rehberliği sunumunda okulumuzun öğrencilere yönelik hizmetleri ta-
nıtılmış, Akran Rehberliği Gezelim Görelim Etkinliği çerçevesinde üni-
versitemizi ve çevresini tanıma etkinliği gerçekleştirilmiştir. Akran Reh-
berliği Kişisel Gelişim Atölyelerinde Takım Çalışması, Zaman Yönetimi, 
Etkili İletişim ve Beden Dili için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İÜ Kariyer Günleri’nin yanı sıra fakültelerimizde de Kariyer Merkezi Ta-
nıtım Faaliyeti yürütülmüştür. Edebiyat ve İletişim Fakültelerimizde bu 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Tıp Kariyer Günleri de gerçekleş-
tirilen önemli etkinliklerdendir. İş hayatında en önemli unsurlardan olan 
Stres Yönetimi ve Takım Çalışması eğitimleri de verilmiştir. 
Gerek kariyer sürecinde gerekse kişisel gelişimde önemli olan kimi 
hususlar çerçevesinde Etkili İletişim ve Çözüm Yolları, Takım Çalışması, 
Duygu Yönetimi için eğitimler verilmiş, Kendini Değerlendirme Envan-
teri ile öğrencilerimizin kendilerini değerlendirebilmeleri için imkânlar 
sunulmuştur. 

Kendini tanıma ve gerçekleştirme iş hayatında da sosyal hayatta da en 
önemli gereksinimlerdendir. Bu bağlamda İÜ Kulüp Toplantıları öğren-
cilerin akademik becerileri dışındaki becerilerini de geliştirmeleri açısın-
dan okulumuz tarafından önemsenen etkinliklerdir. 

İş hayatında başlangıç yapmak çok önemlidir. Bu nedenle Staj Etkinlik-
leri ve Etkili İş Arama Becerileri için verilen eğitimlerin yanı sıra Kariyer 
Danışmanlığı görüşmeleri yürütülmüş, iş hayatının yakından tanınması 
için Ernst & Young ve PWC gibi iki önemli küresel şirkete iş gezileri dü-
zenlenmiştir. “Doğu Dilleri Mezunlarıyla Buluşuyor” etkinliği çerçevesin-
de mezunlarla öğrencilerin arasında bir köprü kurulması amaçlanmıştır. 
Küreselleşen dünyada yabancı dil önemli bir zorunluluktur. Bu çerçeve-
de hem öğrencilerimiz hem de mensuplarımız için İngilizce pratik ko-
nuşma çalışmaları da yürütülmüştür. 
Kariyer Merkezimizin geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleştirdiği faaliyet-
ler ve katılımcılar bakımından rakamlarını arttırarak devam etmesinin 
gururunu yaşıyor, bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımızı yürekten 
kutluyoruz.  

REKTÖR’DEN
Prof.Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü
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 İstanbul Üniversitesi’nin Sevgili Öğrencileri ve Mensupları,     
 Kariyerist Dergisi’nin altıncı sayısı vesilesiyle yeniden sizlere seslen-
me fırsatı bulmanın mutluluğu içerisindeyiz.
 
Hayat gerçekten çok hızlı akıyor. Daha dün faaliyete geçmiş gibi his-
settiğimiz Merkezimiz altı yılını doldurdu.
Bu altı yıl boyunca öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer plan-
lamalarında kendilerini doğru değerlendirip, ilgi alanlarını belirle-
meleri, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, güçlü ve zayıf yönlerini 
keşfetmeleri, karşılarına çıkacak olan fırsatları görüp değerlendirme-
leri ve böylece uzun ve kısa vadeli planlar yapmalarına yardım etmek 
en büyük gayemiz oldu.
 
Bireylerin kendini geliştirmelerinde yükseköğretim deneyimi çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple İSTANBUL KAGEM olarak 
amacımız, aşağıda sıraladığımız eğitim ve etkinliklerimizle bir yan-
dan kariyer haritanızı çizmenize yardımcı olmak bir yandan da sizlere 
İstanbul Üniversiteli olma ruhunu kazandırmaya çalışmaktır.
 
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak gerçekleş-
tirdiğimiz hizmet, eğitim ve etkinliklere şöyle bir bakacak olursak;
 
Bunların en başında ilgi ve becerinizin tespiti ve buna göre kendinizi 
geliştirmeniz için Merkezimizin web sitesinde kullanıma sunduğu-
muz Kendini Değerlendirme Envanteri’ni sayabiliriz. Bu envanteri 
Üniversitemizin öğrenci, mezun ve mensupları web sitemizden üc-
retsiz olarak doldurabilmektedir.
 
Diğer bir hizmetimiz olan “Kariyer Danışmanlığı” görüşmeleriyle siz-
lerin kariyer yoluna bir ışık tutmaya çalışıyoruz. Bunun için yapmanız 
gereken tek şey Merkezimizde görev yapan danışmanlardan telefon 
ya da web sitemizdeki danışmanlık talep formu vasıtasıyla randevu 
almak.
 
Günümüz kariyer planlamasının olmazsa olmazlarından birisinin 
de yabancı dil yetkinliği olduğunu düşünüyor ve düzenlediğimiz 
“İngilizce Konuşma Sınıfları” ile bu konuda da sizlere destek olmaya 
çalışıyoruz.
 
Peki, gün geldi mezun oldunuz. Belki de sizin için asıl mücadele şim-
di başlıyor! Çünkü iş hayatına atılacaksınız ve rakiplerinizin sayısı ol-
dukça fazla. İşte bu noktada en önemli adımlardan biri de profesyo-
nel bir özgeçmiş hazırlamak ve ardından yapacağınız mülakatlarda 
başarılı olabilmektir. İSTANBUL KAGEM olarak gerek Merkezimizde 
gerekse talep edilmesi halinde Üniversitemizin fakülte ve yükseko-
kullarında “Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” eğitimleri 
düzenliyoruz.
 
Bu dönemde devam eden etkinliklerimizden biri de “Akran Rehber-
liği” projesi. Bu projeyle İstanbul Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran 
ve özellikle İstanbul dışından gelen öğrencilerimizin birbirlerini, Üni-
versitemizi ve Merkezimizi tanımalarını amaçlıyoruz.
 
Bunların dışında her zaman olduğu gibi kulüplerimizle işbirliği ya-
parak öğrencilerimizi iş hayatıyla buluşturmak, çeşitli sektörlerden 
konularında uzman kişileri getirip sizleri bilgilendirmek amacıyla 

İstanbul Üniversitesi Beyazıt ve Avcılar Yerleşkeleri’nde eş zamanlı 
olarak “İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri”ni gerçekleştirdik.
 
Türkiye’de bir ilk olan Tıp Kariyer Günleri’nin altıncısını düzenledik.
 
Dil öğrenme olanakları, yurtdışı eğitim bursları ve yurtdışı deneyim 
paylaşımlarının yapıldığı Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Günleri ile yaban-
cı dil ve yurtdışı kariyer konularında sizlere yeni pencereler açıyoruz.
 
Kurulduğumuz günden bugüne kadar sürdürdüğümüz bir diğer 
etkinlik olan “Uzmanlarla Sohbetler Serisi”nde de format değişikliği 
yaparak bu etkinliği yılda bir kez düzenlenen bir zirve haline getirdik 
ve adına da “Uzmanına Sor - İnsan Kaynakları Zirvesi” dedik. Yine her 
zamanki gibi çeşitli sektörlerden uzman kişileri sizlerle buluşturarak, 
hem sektörlere yönelik bilgilerinizi artırmayı hem de uzmanlardan 
aldığınız bilgilerle tercihlerinize yön vermeye yardımcı olmayı amaç-
lıyoruz.
 
Bunun yanı sıra iş hayatını tanımanın, deneyim kazanmanın ve bu 
deneyimleri özgeçmişinizde belirterek rakipleriniz arasından bir 
adım öne çıkmanızı sağlayan staj uygulamasının sizler açısından ne 
kadar önemli olduğunu biliyor ve sizlere staj imkanı sağlamak adına 
kurulduğumuz günden bu yana çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 
şirketler tarafından Merkezimize gönderilen staj ilanlarını Amfi İstan-
bul’da paylaşıyoruz.
 
Amfi İstanbul demişken sizlere bu yeni platformdan biraz bahset-
mek isteriz. İstanbul Üniversitesi’nin Sosyal Paylaşım Ağı olan Amfi 
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğiyle İstanbul Üni-
versitesi öğrenci ve mezunlarını tanıştırma, buluşturma ve kaynaştır-
ma amacı ile kuruldu.
 
Yayına alındığı tarihten bu yana her geçen gün artan bir ilgi ile kar-
şılanmış olan Amfi İstanbul şu an yaklaşık olarak 100.000 kullanıcı 
sayısına ulaştı.
 
Amfi İstanbul’da öğrencilerimiz için İş, Staj ve Burs ilanları yayımlan-
makta, öğrencilerimiz de Amfi İstanbul’un Kariyer sekmesinden İş, 
Staj ve Burs ilanlarına ulaşabilmekte ve böylelikle iş dünyası ile ileti-
şime geçebilmekteler.
 
Farklı platformlar ile (Facebook, Twitter, Gmail, LinkedIn ve Aksis) 
sisteme kolay giriş imkânı sağlayan, öğrencilerimize çevrimiçi olan 
arkadaşlarıyla anlık mesajlaşma, Ders ve İletişim Grupları oluşturma 
imkânları da sunan Amfi İstanbul’u şimdiye kadar kullanmadıysanız 
hemen üye olmanızı öneririz.
 
Sözlerimi noktalarken yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencileri-
mize başarılar diler, gelecek sayımızda görüşmek üzere sevgilerimi 
sunarım.

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürü’nden
Prof.Dr. Pınar ÜNSAL
İSTANBUL KAGEM Müdürü
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UZMANINA SORDUK
RÖPORTAJ KÖŞESİ
Röportaj: Seda MUMLU

Başak UÇMAN TAŞ
Kıraça Holding İnsan Kaynakları Direktörü

İNSAN KAYNAKLARI ÜZERİNE

S.M. Öncelikle Başak Uçmak Taş’ı tanımak isteriz. Bize kısaca kendi-
nizden, çalıştığınız kurum ve pozisyondan bahseder misiniz?

B.U.T. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden me-
zun oldum. Ardından İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde En-
düstri Psikolojisi alanında Yüksek Lisans yaptım. Beykent Üniversi-
tesi Stratejik İşletme Yönetimi alanında doktora programına devam 
ediyorum.Her psikoloji öğrencisinde olan merakla klinik görmek 
için, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yaptım. 
Sonra işletme hayatını deneyimlemek isteyince, çok değerli hocam 
Prof.Dr. Nursal Telman vasıtasıyla Koç Grubu Eğitim ve Gelişim Mer-
kezi’nde staj yaptıktan sonra, Koç Enerji Grubu şirketlerinin hocama 
Endüstri Psikoloğu arayışlarını belirtmeleri üzerine hocamın tavsi-
yesi ile Aygaz’da Endüstri Psikoloğu olarak işe başladım ve dokuz 
buçuk yıl çalıştım. Aygaz’dan İnsan Kaynakları Müdürü olarak Pınar 
Gıda Grubu’na geçtim. Arkasından Betek (Filli Boya) ve Sütaş şirket-
lerinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştım. Şu anda 4 yıldır 
çalıştığım Kıraça Holding A.Ş.’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak 
görev yapıyorum.

Kıraça Holding; otomotiv alanında Karsan, Karland, Kırpart ve Hexa-
gon Studio, denizcilik alanında yelken ve motorlu yat üretimi yapan 
Sirena, enerji alanında Hexagon Enerji ve kültür-sanat alanında 
Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile Pera Müzesi’ni bünyesinde toplayan, 
toplam 36 şirkete sahip bir grup.
Biz İnsan Kaynakları ekibi olarak insan kaynakları stratejilerinin ya-
pılandırılması, şirket kültürü çalışmaları, re-organizasyon süreçleri, 
seçme-yerleştirme, eğitim, performans, kariyer planlama, hukuki 
işlemler, özlük işlemleri ve daha birçok insan kaynakları süreçleri 
ile ilgili çalışıyoruz. Çok zevkli ve çok öğretici çalışmalar. İnsan kay-
naklarında kariyer yapmak isteyen arkadaşlara kesinlikle bu alanda 
çalışmayı tavsiye ederim.

S.M. Öğrencilik dönemlerinizdeki kariyer hedeflerinizden bahseder 
misiniz? Kariyeriniz için o dönemlerde neler yaparak vaktinizi de-
ğerlendirdiniz? 

B.U.T. Öğrencilik döneminde 3. sınıftan itibaren seçmeli derleri-
miz vardı. Kafam klinik mi yoksa endüstri mi konusunda gerçekten 
çok karışıktı. 3. sınıfta her ikisini de eşit ağırlıklı aldım. Klinik tabii 
ki psikolojinin, tüm insan ilişkilerinin ve yapısının temeli. Bütün o 
teoremler ve araştırmaların her biri canlı hayatta bir bir karşınıza 
çıkıyor çünkü. 2. sınıfta Sabancı Otistik Çocuklar Merkezi’nde, 3. 
sınıfta Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun süreli 
staj yaptım. Amatem ayrı olmadığı için (en azından o yıllarda, şim-
di bilmiyorum), çok farklı hastalıkları tanıma, teşhis ve tedavilerine 
tanık olma fırsatım oldu. 4. sınıfta ise daha önce bahsettiğim üzere 
o zamanlar Koç Gelişim ve Eğitim Merkezi vardı  -sonra Koç Üniver-

sitesi bünyesine alındı- orada bir stajım oldu. Ve içimdeki ses işletme 
hayatında çalışmak istediğimi bana söyledi. Ben tüm kararlarımda 
içimi dinlerim, aklımı veya içinde bulunduğum sosyal çevreyi değil. 
Böylece kararımı verdim.
Üniversite hayatım boyunca felsefe ve psikoloji üzerine çok okudum, 
her şeyi merak ediyorsunuz ve felsefe okumak bence her düşünce 
yapısını anlamaya çalışmanın özü. Psikoloji konusunda kongrelere 
katıldım. (Öğrenci imkanları dahilinde olanlara.) Ben konuyu derste 
anlayan bir yapıdayım o yüzden iyi dinler ve not alırım. Detaylı not 
almanın artısını tüm iş hayatı boyunca yaşadım.
Ayrıca okula üç vasıtayla gidiyor ve dönüyordum. Vapur vb. yerler-
de herkesi gözlemlemeyi çok seviyordum. (Bizim zamanımızda cep 
telefonu yoktu. Ya çevrenize bakardınız, ya kitap okurdunuz.) Bunun 
bana işimle ilgili çok şey kattığını düşünüyorum. Hani küçük bir şey 
gibi gözükür ama etkisi büyük olur ya o gruptan işte.
Onun dışında gittiğiniz her film, tiyatro, bale, opera size çok şey katı-
yor. Biz şanslıydık. O zamanlar AKM açıktı ve her opera ve baleyi 2-3 
kere izlemişizdir. Hem de çok ucuz fiyata.

S.M. İnsan Kaynakları alanıyla tanışmanız nasıl oldu? Hangi yönleri-
niz ile bu işe uygun olduğunuzu düşündünüz?

B.U.T. Bahsettiğim üzere hocamın tavsiyesi ile Aygaz’a Endüstri 
Psikoloğu olarak başladım. İnsan Kaynakları’na bağlı görev yapıyor-
dum. Hocamın katkıları ile Görev ve Beceri analizlerini tüm fabrikalar 
ve merkez için yapılandırarak işe alım süreçlerinde testler geliştir-
dik. Koç Topluluğu’nun 2000’lere hazırlanması için gerçekleştirilen 
projelerde aktif görev aldım. Prof.Dr. Pınar Ünsal ile Çalışma İklimi 
araştırması yaptık. Pınar Hanım’ın da hem yüksek lisansımda hem de 
iş hayatımda katkıları büyüktür. Çalışanlara yönelik  “Stres Yönetimi, 
Aile İçi İletişim, Empatik İletişim” konulu eğitimler verdim. Terapötik 
görüşmeler yaparak çalışanların sorunları doğrultusunda tedavileri 
için yönlendirme yaparak, süreci takip ettim.Yaşamı severim, yaşa-
yan her canlı ile ilgilenmeyi de çok severim. Psikoloji okumasam ve-
teriner olurdum herhalde. Her insan bir mucize ve ünik ve hiç genel-
leme yapamıyorsunuz aslında, doğa buna izin vermiyor. O nedenle 
dalımın çok zevkli bir iş olduğunu düşünüyorum. Benim tabiatım 
meraklı ve çevredeki her şeye duyarlı. Bu nedenle iyi ki bu dalda 
okumuşum diyorum:)
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S.M. İnsan Kaynakları alanında çalışacak personeli işe alırken özel-
likle aradığınız beceri ve yetenekler nelerdir? Bize biraz bahseder 
misiniz?

B.U.T. Aslında artık teknik bilgi üzerinde çok durmuyoruz. Teknik 
bilgi, eğer kişilik yapınız uygunsa hemen öğreniliyor. İlkokul karne-
sini düşünün, sol taraftaki notlar tabii önemli ama hayatta sağ tarafı 
bence daha önemli. Dürüst müsünüz? Tabii öncelikle kendinize kar-
şı. Haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izliyorsunuz? Mutluluk kavramı 
sizin için nedir? vb.O nedenle naçizane tavsiyem; önce bir insan açık 
yüreklilikle kendisini  tanımaya çalışmalı, mülakata gelen adaylar rol 
yaptığında çok kolay anlaşılabiliyor ve bu saygıyı da yitirmeye ne-
den oluyor. Herkes belli bir IQ aralığında ama maalesef EQ ve SQ çok 
değişiyor. Kendini geliştirmeye yatırım yapan ve kendi varlığından 
memnun olan insan çevresine (aile, iş, sosyal vb.) mutluluk veriyor 
ve dolayısı ile  çözüm odaklı oluyor. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı 
olmak önemli.

S.M. İnsan Kaynakları’nın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
B.U.T. İnsan Kaynakları bence çok stratejik bir rol. Ancak tüm şirket-
teki her işin içine girmeye arzunuz ve tutkunuz olursa. Eğer görev 
tanımım kadar yaparım derseniz, örneğin eğitimi organize etmem 
gerekiyordu ve ettim derseniz çok rutin bir hale gelir ki ne size ne de 
uzun soluklu olarak şirkete bir katkısı olur. Her çalışanın işini çok iyi 
bilmelisiniz ki performans değerlendirmesini başarılı kurun ve takip 

edin. Her çalışanın eksik yetkinliklerini doğru tanımlamalısınız ki doğru 
eğitime kaynak ayırın.
Dolayısı ile işiniz insan, sürekli kendinizi ve işinizi geliştirmelisiniz. Kısa 
ve orta vadede bu kapsamda çalışan insan kaynakları fonksiyonlarının 
şirket stratejilerini kurarken ve yapılandırırken çok önemli rol üstlendi-
ğini ve daha fazla üstleneceğini düşünüyorum.

S.M. Bir İstanbul Üniversitesi mezunu olarak öğrencilerimize hangi tav-
siyelerde bulunursunuz? 

B.U.T. Öncelikle dilinizi geliştirin ve sürekli yabancı yayınları takip edin 
derim. Bilim-ilim Fizan’da olsa da alabilmeniz için öncelikle okuyabil-
meniz ve anlamanız gerekli. İstanbul Üniversitesi çok köklü ve her ülke-
de tanınan bir üniversite. İnsan okurken bunu fark etmiyor ancak sonra 
gerçeği anlıyor. Bu sebeple hocalarınız ne biliyorsa öğrenmeye çalışın 
derim. Enerjiniz varken ve gençken bu daha kolay. Sürekli kendinizi ge-
liştirin ve gelecek nereye doğru ilerliyor takip edin. 
Sosyal medya önemli. Ancak zamanı da çok çalabilen bir şey. Ah bu ne 
kadar şirin derken, kim kiminle nerede ne yapıyor derken merak duy-
gusu tatmin oluyor ancak çok zaman ve enerji de çalabiliyor. Buna dik-
kat derim!!! Mutlaka bir yurt dışı tecrübesi edinin. Artık öğrenciler için 
bir dolu  program var. Staj vb. ile deneyim kazanın ve oradaki kültürü 
gözlemleyin. Yargılamadan, sadece gözlemleyin. Hiçbir şeyin doğrusu 
ve yanlışı yok. Sadece bakın ve inceleyin. Tam bir bilim adamı gibi, ta-
rafsızca seyredin. Bakalım sizde nasıl farkındalıklar oluyor?
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UZMANINA SORDUK
RÖPORTAJ KÖŞESİ
Röportaj: Seda MUMLU

Doç.Dr. Y. Yeşim ÖZER YÜRÜR
İÜ ERASMUS Kurum Koordinatörlüğü 

ERASMUS HAKKINDA MERAK 
ETTİKLERİNİZ

S.M. Merhaba Hocam. Bize biraz Erasmus+ nedir, kimler faydalana-
bilir bahsedebilir misiniz?

Y.Ö.Y. Erasmus+, 2014-2020 döneminde Hayat Boyu Öğrenme ve 
Gençlik Programlarının yerini alıyor. 2014-2020 yılları arasında uy-
gulanması planlanan Erasmus+, eğitim, öğretim ve gençlik alanla-
rının yanı sıra spor alanını da kapsayacak. Amaçları kişilere yaş ve 
eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, 
kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının arttırıl-
masıdır. İstanbul Üniversitesi’ndeki tam zamanlı öğrenciler ve per-
sonel Erasmus+ hareketliliğinden faydalanabilir.

S.M. Her yıl ne kadar öğrenci Erasmus programından faydalanabili-
yor ve kaç üniversite ile anlaşma imzalanıyor?
Y.Ö: 2015-2016 akademik yılında Üniversitemiz Erasmus+ programı 
kapsamında 398 öğrenci göndermiş olup, buna karşılık 406 öğrenci 
Üniversitemize gelmiştir. Üniversitemizin 28 ülke ile 606 anlaşması 
bulunmaktadır.

S.M. Öğrenciler Erasmus+ programına başvuru yapmadan önce ne-
ler yapmalılar? Bir dil sınavına girmeleri gerekiyor mu?

Y.Ö.Y. Öğrencinin tam zamanlı öğrenci olması ve not ortalaması Ön-
lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora 
öğrencileri için 2.50/4.00’ten az olmaması gerekmektedir. Üniversi-
temizde Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği’nde müracaattan 
sonra yapılan yabancı dil sınavında geçme notu 55’tir.

S.M. Öğrenim hareketliliği nedir biraz bahsedebilir misiniz?

Y.Ö.Y. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün 
eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir 
yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl için-
de 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi 
EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve 
program dahilinde yurt dışında kaldıkları süre için mali destek alma 
şansına sahip olurlar. Üniversitemize gelen hibe sınırlı olduğundan 
sınavı geçen ve kontenjana yerleştirilen öğrenci hibesiz gitme hak-
kına da sahiptir.

S.M. Öğrenim hareketliliği içerisinde staj hareketliliği de var. Ondan 
da biraz bahsedebilir misiniz? 

Y.Ö.Y. Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışında-
ki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya 
çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus Staj Hareketliliği ile 
öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim ala-
nında uygulamalı iş deneyimi elde eder. Öğrencinin faaliyet süresi 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında 
bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim 
programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar 
sürebilir. Erasmus+ kapsamında Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hare-
ketliliği müracaatları eşzamanlı ve online olarak yapılmaktadır.

S.M. Öğrenciler staj yapacakları yeri kendileri mi ayarlıyor?

Y.Ö.Y. Evet. Ancak öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Geniş-
letilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim 
kurumunda öğrenci olmaları, öğrencisi oldukları yükseköğretim 
kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üze-
re seçilmeleri gerekmektedir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar, 
işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımı-
na uyan diğer kuruluşlar olabilir. Öğrencinin eğitim gördüğü alana 
uygun bir işletmeden kasıt; büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gös-
terdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür 
kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette 
bulunan girişimdir.

S.M. Peki Öğrenim Hareketliliği için bir süre sınırlaması mevcut mu?

Y.Ö.Y. Anlaşma gereği güz ve bahar dönemlerini kapsayacak şekilde 
bir dönem veya iki dönem Öğrenim Hareketliliği yapılır.
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S.M. Erasmus başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Y.Ö.Y. Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği için güz dönemi sonun-
da müracaatlar için sistem açılmaktadır. Senede bir kez müracaat 
yapılmaktadır.

S.M. Biraz da Erasmus’un öğrencilerimize faydalarından bahseder 
misiniz?

Y.Ö.Y. Erasmus ilk olarak farklı bir eğitim öğretim sistemi içerisinde 
bulunma ve bu sisteme entegre edilmiş olan kurumları tanıma fır-
satı sağlar. Yabancı dil yeteneğiniz daha da gelişir ve yabancı dilde 
eğitim iyi bir deneyim olacaktır. Özgüveniniz yüksek olacaktır. Gidi-
len ülkenin dilini, tarihini, geleneklerini öğrenerek kişisel bir gelişim 
kazanacaksınız. O ülkenin ekonomisini ve iş hayatını da öğrenecek-
siniz. Gelecekte küresel anlamda çalışma yapabileceğiniz şirketleri 
de tanımanız için büyük bir fırsat yaratacaktır. Kurum ya da kişilerle 
olan iletişim yeteneğiniz artacak ve bir sorun karşısında neler yapa-
bileceğinizi öğrenerek çözüm becerinizi arttıracaksınız. Değişik kül-
türlerden insanlarla tanışarak iletişime geçme yeteneğiniz artacaktır. 
Tek başınıza seyahat etme becerisi edineceksiniz. Farklı kültürlerden 
insanlarla tanışarak onların ekonomik yapılarını, kültürel ve sosyal 
hayatlarını öğreneceksiniz. 
Yurt dışı eğitim dönemi size yeni bağlantılar ve hatta yeni iş imkan-
ları sağlayacaktır. Hayatınız boyunca asla unutmayacağınız bir dene-
yim kazanacaksınız.

S.M. Erasmus tercihi yaparken öncelikli tercih önerileriniz var mı?

Y.Ö.Y. Öğrencilerimize tercihlerini yaparken ilgili bölümün koordi-
natörünün görüşlerini ve tavsiyelerini dikkate almaları gerektiğini 
söyleyebiliriz.

S.M. Burs imkanlarından da bahseder misiniz? 

Y.Ö.Y. Erasmus programı çerçevesinde öğrencilerimizi hibelendiri-
yoruz. Ancak Üniversitemize tahsis edilen hibe sınırlı olduğundan 
tüm öğrencilerimizi hibelendirmek mümkün olamıyor. Bir dönem 
hibelendirme yaparak daha fazla öğrencinin Erasmus programından 
faydalanabilmesini hedefliyoruz. 

S.M. İki ülke arasında ders uygunluğu nasıl oluyor? Alınamayan 
dersler daha sonra mı telafi ediliyor?

Y.Ö.Y. Öğrencilerin değişim programları kapsamında devam ede-
cekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin, öğrencinin kendi 
öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere 
eşdeğerliği, danışmanın teklifi, varsa bölüm başkanının önerisi üze-
rine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile önceden belirlenir. Derslerin 
isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik ve öğrenme 
çıktıları açısından en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi 
gerekir. Seçilen derslerin toplam kredisinin bir yarıyıl için 30 AKTS 
olması hedeflenir.
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SOSYAL SORUMLULUK VE BEN
Röportaj: Seda MUMLU – Cengizhan KOCAMAN

S.M. Bize TEMA Vakfı’nın öyküsünden bahseder misiniz?

B.K. TEMA Vakfı kurulduğu günden bu yana toprak mücadelesi veriyor. 
Bundan 25 yıl önce kurucularımız “Türkiye Çöl Olmasın!” şiarıyla yola çık-
mış, erozyonla mücadeleye dikkat çekmişlerdi. Bugün, artık 25 yıl önce 
kuruluş amacımız olan toprakların korunmasının önemini Birleşmiş Mil-
letler de kabul etmiş durumda. TEMA Vakfı, Birleşmiş Milletler 2030 Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin misyonunu da sahiplenen bir görüşle 
çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri’nden biri olan “2030 yılında arazi bozulumunun 
dengelenmesi” hedefine ulaşılması için de var gücüyle çalışıyor. 

TEMA Vakfı’nın 25 yıllık yolculuğuna baktığımızda 14 Haziran 1992’de 
dünyada çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını ulusların 
gündemine sokan Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Kalkınma Konferansı’nı hatırlamamak mümkün değil. Bu konferans 
sayesinde yönetimler ilk kez çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya 
yönelik bir dizi ilkeyi benimsemiş, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Müca-
dele Sözleşmesi, burada alınan kararlar doğrultusunda hazırlanmıştı.
Rio Konferansı’ndan sadece birkaç ay sonra, 11 Eylül 1992’de gönüllerini 
doğa korumaya adamış olan Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit TEMA 
Vakfı’nı kurdular. Erozyon ve çölleşmeyle mücadele Türkiye için acil bir 
konuydu. Toprak, su, hava, orman ve biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal 
varlıklarımızı koruyucu çözümler üretmek için canla başla çalışmaya 
başladılar. Gönüllü çalışıp çevre mücadelesinin yolunu açtıkları için on-
lar TEMA Vakfı’nın yalnızca Onursal Başkanları değil, biri Toprak Dedesi, 
diğeri Yaprak Dedesi oldu. Kısa süre içinde TEMA Vakfı’nın gönüllüleri ve 
destekçileri artmaya başladı. Toprak Dede’nin ve Yaprak Dede’nin yürek-
leri doğa için çarpan başka binlerce yürekle birlikte atmaya başladı.

Kurulduğu günden bu yana gönüllülerinin ve bağışçılarının destekleriyle 
çalışmalarını yürüten TEMA Vakfı, Türkiye’de Mera ve Toprak yasalarının 
çıkmasında öncü oldu. 1992’den bu yana yaklaşık 700 milyon meşe pala-
mudu, 14 milyona yakın fidan dikildi. 90’dan fazla kitap hazırlandı. Eğitim 
ve öğretimin tüm kademelerine yönelik modern doğa eğitimi program-
ları geliştirildi. Yüz binlerce çocuk ve yetişkin eğitim programlarımızdan 
faydalandı, ekolojik okuryazarlık kavramıyla tanıştı.

Uluslararası alanda da ses getiren çalışmalara imza atan TEMA Vakfı, 2012 
yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekreteryası (UNCCD) 
önderliğinde dünyada ilk kez verilen “Yaşam İçin Toprak/Land for Life” 
ödülünü aldı. Bugün artık, Avrupa Çevre Bürosu, DRYnet ve UNCCD Sivil 
Toplum Paneli gibi önemli kurumların yönetimlerinde Türkiye’yi temsil 
etme onurunu yaşıyor.
TEMA Vakfı’nın 81 ilde, ilçeler ve üniversitelerle birlikte 500’ü aşkın nokta-
da gönüllü temsilcileri, 630 binden fazla gönüllüsü bulunuyor.

S.M. Ekolojik okuryazarlık hakkında biraz bilgi verir misiniz?

B.K. Ekolojik Okuryazar bir birey; yeryüzünde hayatı mümkün kılan 
unsurları ve doğal süreçleri bilen, doğal mekanlarla diyalog kurabilen, 
doğanın bir parçası olduğunu içselleştirmiş, günlük hayatındaki tercihle-
rinin doğaya etkilerinin farkında olan ve doğa ile uyumlu, sürdürülebilir 

yaşam için harekete geçebilen bireydir. Doğayla kurduğu ilişkide hassas, 
çevre sorunlarına karşı duyarlı ve çözüm aramaya yatkındır.

S.M. Ne gibi eğitim ve projeleriniz bulunmakta biraz bahseder misiniz?

B.K. MEB işbirliği ile yıl boyu ve örgün eğitime entegre biçimde uygu-
lanan TEMA Vakfı Eğitim Programları, kamu ve sivil toplum işbirliğinin 
en etkin örneklerinden birini sunuyor. Okul öncesinden liseye kadar 
eğitim sisteminin her basamağı için doğa eğitim programları geliştiriyor 
ve tüm ülke çapındaki temsilci ve gönüllüler aracılığıyla, öğretmenlerin 
desteğiyle uyguluyor. Bu kapsamda Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul 
TEMA ve Lise TEMA eğitim programlarını geliştirdi ve hayata geçiriyor. 
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA Eğitim Program-
ları 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 81 ilde, yaklaşık 73.300 öğrenci ve 
yaklaşık 3.200 öğretmen ile uygulandı.

Adım Adım Oluşumu’nun desteğiyle hayata geçirilen Ağaç Kardeşliği 
adlı doğa eğitimi ve ağaçlandırma projesini, 47 ilde 60 ilçede yaklaşık 
2.300 öğrencinin katılımı ve TEMA İl Temsilcileri, İlçe Sorumluları ve Genç 
TEMA’ların destekleriyle uyguluyor. Proje ile toplanan bağışlarla, iki yılın 
sonunda Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde 4.000 çocuğa bir doğa eğitim 
programıyla ulaşmak ve 4.000’i çocukların kendi yetiştirdikleri fidanlar 
olmak üzere toplam 8.000 fidanın toprakla buluşmasını sağlamak hedef-
leniyor. 

Özel sektör çalışanlarına yönelik Yeşil Yaka, yerel yönetimler ve kadın-
lar için ekolojik okuryazarlık programlarını uygulamaya devam ediyor. 
90’dan fazla kitabı kamuoyuna kazandıran TEMA Vakfı, yayın alanında 
çevre örgütleri arasında önde geliyor. 

S.M. Öğrenciler TEMA Vakfı’nda staj yapabiliyorlar mı?

B.K. TEMA Vakfı’nda gönüllülük esastır. Bölümlerin ihtiyaçlarına göre bi-
reyler ofis gönüllüsü olarak TEMA Vakfı’nın çalışmalarına destek verebilir. 
Ayrıca öğrenciler TEMA Vakfı’nda bölümlerin ihtiyaçlarına göre belirle-
nen şartlarda staj olanağı bulabiliyor. Staj başvuruları insan.kaynaklari@

Doç.Dr. Barış KARAPINAR
TEMA Genel Müdürü

TEMA’DA GÖNÜLLÜLÜK
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tema.org.tr adresine e-posta yoluyla yapılabiliyor.

S.M. TEMA Vakfı ile sosyal sorumluk projesi yapmak isteyen öğrenciler 
hangi yolları izlemelidir?

B.K. Sosyal sorumluluk projesi yapmak isteyen öğrenciler üniversitelerde 
bulunan Genç TEMA Toplulukları’na üye olarak TEMA Vakfı’nın çalışmala-
rına destek verebilir.
Genç TEMA, Vakfımızın üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü örgüt-
lenmesidir. Genç TEMA gençlerin; yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyar-
lı, sorunların çözümünde aktif rol almak için gönüllü çalışmalar gerçek-
leştiren, ekolojik bakış açısına sahip bireyler olmalarına katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır.
Genç TEMA; üniversitelerde, kulüp veya öğrenci topluluğu şeklinde olu-
şum göstermektedir. Çalışmalara katılmak isteyen gönüllü öğrenciler bir 
araya gelip, bir danışman öğretim görevlisinin de desteğini alarak, Genç 
TEMA yönergesi doğrultusunda kulüp veya öğrenci topluluğu kurmak-
tadırlar. Kurulan öğrenci topluluğu, üniversite yönetiminin de onayını 
ve desteğini alarak, başta üniversitenin bağlı bulunduğu ildeki TEMA 
Temsilciliği ile olmak üzere, TEMA Vakıf Merkezi ile de koordineli şekilde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Genç TEMA Üniversite, 2016 yılı itibari ile 
128 üniversitede faaliyetlerine devam etmektedir.
Ayrıca öğrenciler TEMA Vakfı’nın çalışmalarının sosyal medya aracılığıyla 
paylaşılması ve çalışmaların daha çok kişiye ulaşması için vakfın sosyal 
medyada takipçisi olabilirler. Böylece, çevrelerindeki insanların vakfın 
faaliyetlerinden haberdar olmasını ve vakıf faaliyetlerini takip etmesini 
sağlayabilirler.
Aynı zamanda üniversite kapsamındaki bilim insanları da TEMA’nın doğa 
konusunda yaptığı çalışmalara bilimsel katkı sağlayabilirler. 
Genç TEMA Neler Yapar?

-   Stant / tanıtım faaliyetleri ile diğer öğrencilere de Genç TEMA’yı      ta 
     nıtma ve katılımlarını sağlama
-   Bilgilendirme çalışmaları kapsamında seminer ve panel düzenleme
-   Fidan dikim etkinlikleri düzenleme
-   İl ve ilçedeki TEMA Temsilciliklerinin/İlçe Sorumluluklarının çalışmala             
    rına destek     olma
-   TEMA Vakfı kampanyalarını yaygınlaştırma
-   Çevre ile ilgili özel günlerde etkinlikler düzenleme
-   Doğa gezileri düzenleme
-   Genç TEMA Toplantıları’na katılım sağlama
-   TEMA Vakfı’na yeni gönüllüler kazandırma

Bu faaliyetler, gönüllü öğrencilerin yapmak istedikleri çalışmalar doğrul-
tusunda da zenginleşmektedir.

S.M. Mezun TEMA yapısının içeriğinden biraz bahseder misiniz?

B.K. Vakfımızın, üniversite döneminde Genç TEMA Topluluklarında en az 
bir dönem aktif olan Genç TEMA’ların, mezun olduktan sonra dahil ol-
dukları gönüllü örgütlenmesidir. Mezun TEMA, Genç TEMA örgütlenmesi 
içinde görev alan gençlerin; çalışma hayatlarına başladıktan sonra da 
yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyarlı, sorunların çözümünde aktif rol 
almak için gönüllü çalışmalar gerçekleştiren, ekolojik bakış açısına sahip 
bireyler olmalarına devam etmelerini ve bu kazanımlarını çevrelerinde 
yaygınlaştırmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.Mezun TEMA İletişim 
Ağı’na katılarak İl Temsilcisi/ İlçe Sorumlusu olarak görev alabilir. İl ve ilçe-
deki İl Temsilciliklerinin/İlçe Sorumluluklarının çalışmalarında aktif görev 
alabilir. Vakfımızın yayınlarını ve sosyal medya hesaplarını takip ederek 
kampanyalarımıza destek olabilir. İl ve ilçelerdeki Genç TEMA çalışmala-
rına destek olabilir. İl ve ilçelerindeki Genç TEMA’lara, Genç TEMA döne-
minde kendi yaşadıkları deneyimleri ve mesleki uzmanlık alanlarıyla ilgili 

bilgileri paylaşabilir. Adım Adım Yardımseverlik Koşusu’nda Vakfımızın 
Ağaç Kardeşliği projesi için koşabilir. Çalıştığı kurumda, kurumlarda var 
olan gönüllü çalışma ihtiyacını gidermek ve yetişkinlerde doğa bilincini 
geliştirmek amacıyla üzerinde çalıştığımız “Yeşil Takımlar” uygulamasını 
yaygınlaştırabilir. 

S.M. TEMA Vakfı’nın geçmişten günümüze ilkleri nelerdir?

B.K.
-   TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Var                
    lıkları Koruma Vakfı) iki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca   
    ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kuruldu.
-   Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede top 
    lumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak, toprağa sahip çıkmak, ko 
    ruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin       
....devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gö       
    nüllü bir kuruluştur. 
-   Ülke genelinde 630.000’i aşkın gönüllüsü (81 il, 262 ilçe, 33 mahalle    
    ve 127 üniversitedeki gönüllü örgütlenmeleri ile toplamda 503 nokta 
    da) vardır.
-   Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağladı.
-   2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekreteryası  
    önderliğinde dünyada ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak / Land for Life  
    ödülünü aldı. 
-   Doğayı koruma amacıyla açtığı, müdahil olduğu 222 davanın 108’ini  
     kazandı. 63 dava devam ediyor.
-   Yaklaşık 14 milyon fidan ve 700 milyon meşe palamudunu toprakla  
     buluşturdu.
-    60’tan fazla kırsal kalkınma, koruma, biyolojik çeşitlilik projesini hayate      
.....geçirdi
-   287 sahada ağaçlandırma çalışması yürüttü. 
-   MEB işbirliği ile yıl boyu ve örgün eğitime entegre biçimde uygulanan  
   .TEMA Vakfı Eğitim Programları, kamu ve sivil toplum işbirliğinin en ekin 
...örneklerinden birini sunuyor.
-   Okul öncesinden liseye kadar eğitim sisteminin her basamağı için     
    doğal eğitim programları geliştiriyor ve tüm ülke çapındaki temsilci  
    ve gönüllüleri aracılığıyla, öğretmenlerin desteğiyle uyguluyor. Bu  
    kapsamda Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise TEMA 
    eğitim programlarını geliştirdi ve hayata geçiriyor.Özel sektör çalı    
    şanlarına yönelik Yeşil Yaka, yerel yönetimler ve kadınlar için ekolojik  
    okuryazarlık programlarını uygulamaya devam ediyor.
-   90’dan fazla kitabı kamuoyuna kazandıran TEMA Vakfı, yayın alanında     
     çevre örgütleri arasında önde geliyor. 

S.M. TEMA Vakfı’nda gönüllü olmak bir kişiye ne kazandırır biraz bahse-
der misiniz?

B.K. TEMA Vakfı gönüllüleri, gönüllülük deneyimleri süresince, gönül-
lülerimiz çevre sorunlarının çözümünde aktif rol alarak ülke genelinde 
doğal varlıklarımızın koruyucusu olurlar. Gönüllülerimiz, farklı bakış açı-
larını görmenin yarattığı zenginlikle toplumsal sorumluluklarını yerine 
getirmenin sağladığı iç barış ve huzuru kazandıklarını ifade ediyorlar.

TEMA’da yetişkinler ve gençler gibi çocukların da gönüllü olarak yürütü-
len çalışmalara dâhil olması sağlanıyor. Temsilcilerimizin okullarda yürüt-
tüğü tanıtım ve farkındalık faaliyetlerinin bir hedef grubu olarak çocukla-
rın, hem doğayla hem de gönüllülük kavramıyla erken yaşta tanışmasına 
imkân tanınıyor. Çocuklar katıldıkları eğitim programlarının yanı sıra, 
temsilcilerimiz ve öğretmenlerinin liderliğinde gerçekleştirilen ağaçlan-
dırma ve doğa koruma çalışmalarına bizzat katılarak veya kurdukları gö-
nüllü ekiplerle doğa koruma alanında projeler tasarlayıp gerçekleştirerek 
gönüllük deneyimi kazanıyor.
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SÖZ UÇAR YAZI KALIR   

Kariyer Yolunda Nasıl Fark Yaratırsınız?

Kariyer; küçük yaşlarından itibaren bireylerin iş, meslek ve özel ya-
şamlarında karşılaştıkları olaylardan etkilenen, ilerleme, gerileme ya 
da duraklama dönemlerini içine alıp birbirini izleyen dönemlerden 
oluşan, bireylerin meslek ve iş hayatlarıyla ilgili pek çok deneyimi 
yaşayıp kararlar aldıkları bir yol veya süreçtir diyebiliriz.   Başka bir 
deyimle Super’ın tanımına baktığımızda da “meslek seçilir; kariyer 
oluşturulur!” ifadesi kariyerin bir ya da birkaç kez gerçekleşen seçim-
lerden çok bir süreç olduğunu vurgulamaktadır.  
Kariyerimizi bir yaşam süreci olarak değerlendirir ve meslek/iş yaşan-
tımız ve özel yaşantımızın etkileşim halinde olduğunu kabul eder-
sek, sosyal hayattaki kültür ve değerlerimizin, meslek seçimimiz üze-
rinde etkili olabileceğini de kabul etmek gerekir. Günümüzde pek 
çok şirket kendi değerlerine ve kültürüne uygun adayları tercih et-
mektedir. Bu adaylar şirketlere daha kolay uyum sağlamakta ve daha 
uzun yıllar mutlu ve verimli olarak çalışmaktadır.  O halde öncelikli 
olarak, çalışmak için başvuracağımız şirketlerin değerlerimize ve kül-
türel yapımıza uygun olup olmadıklarını araştırarak işe koyulabiliriz.  
Ayrıca, rekabet ortamının giderek artması sebebiyle, “seçilen” değil 
“seçen” kişi olmak için öncelikle kendimizi iyi tanımalı ve “fark yarata-
cak neler yapmalıyım?” sorusunun cevabını da oluşturmuş olmalıyız. 
Fark yaratabilmek için sizin gibi aynı bölümden mezun olan öğrenci-
ler arasından sıyrılabilmek biraz da çaba istiyor tabii ki. Üniversite ha-
yatınızı nasıl geçirdiğiniz, hangi aktivitelere katıldığınız, hangi kulüp 
ve derneklere üye olduğunuz ve buralardaki aktiviteleriniz oldukça 
önemli. Bu aktivitelere nasıl katılmalıyım, neler yapmalıyım konu-
sunda birçok soru ile karşılaşıyoruz.  Tabi önemli olan sadece sorular 
sormak değil bunları öğrenmeye istekli olmak ve harekete geçmek. 
Düşünelim ki, aynı bölümden mezun iki öğrenci aynı iş için başvuru 
yapıyorlar. Öğrencinin biri okul hayatı boyunca hiçbir sosyal aktivi-
teye katılmamış, herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde bulun-
mamış, yabancı dilini geliştirmemiş, herhangi bir hobisi yok. Sadece 
üniversite hayatını derslerine çalışmaya adamış. Diğer bir öğrenciyi 
düşünün; o da bölümünde bir öğrenci kulübüne üye olmuş, üniver-
site içinde faaliyetler düzenlemiş, firmalar ile etkinlik düzenlemek 
için görüşmeler yapmış, aynı zamanda yabancı dil öğrenmiş ve dü-
zenli olarak bir Sivil Toplum Kuruluşu’nda gönüllü olarak çalışmalar 
gerçekleştirmiş. Derslerini de aksatmadan başarılı bir şekilde geçmiş. 
Bu iki kişi arasında seçim yapmak zorunda kalmamız gerekseydi ve 
seçimi siz yapacak olsaydınız hangi adayı tercih ederdiniz? 
Yukarıda bahsettiğimiz gibi öğrencilik hayatımız kariyerimiz için as-
lında ilk adım. Önemli olan onu nasıl değerlendirdiğiniz, kendinize 
neler kattığınız, yetenek ve becerilerinizi hangi yönlerde kullandığı-
nız ve geliştirdiğiniz.

Bu konulara önem vermeyen, hiç staj yapmadan mezun olan bir öğ-
rencinin kaygılı olması ve ne iş yapacağına dair sorular sorması da 
aslında çok doğal. 
Yine bir örnek ile bu konuya değinmek istersek, mezun olduktan 
sonra işe başlayan birini düşünelim. Bu kişi çalıştığı kuruma adapte 
olmak için en az üç ay harcayacaktır. İşveren bu vakti boşa harcanmış 
olarak düşünebilir. Neden üç ay derseniz öncelikle kişileri selamla-
madan tutun da, yemekhanenin nerede olduğuna, telefonu açarken 
ne diyeceğinden nasıl aktaracağına, faks çekmesinden mail yazma-
sına kadar birçok ufak görünen basit işlerde çekingen olacak, tele-
fonu açmaya çekinecek, ne diyeceğini bilemeyecek ve bu kişi sosyal 
yönden becerili bir kişi değilse bunu atlatması biraz zaman alacaktır. 
Bunun aksine üniversitede öğrenci iken staj yapan bir öğrenci, tele-
fonda konuşma, ofis malzemelerini kullanma konusunda daha tec-
rübeli olacaktır. Bu kişi mezun olduktan sonra yeni bir işe girdiğinde 
ilk başlangıçtaki üç aylık süreyi işi ile ilgili çalışmalar yapmak ve işini 
öğrenmek için harcayacak ve işveren tarafından da bu aday takdir 
görecektir. 
Yukarıda bahsedilen örnekten sebeptir ki, iş yerleri genellikle tec-
rübeli kişileri işe almak istemektedir. Birçok öğrenci tecrübesiz ol-
duğundan yakınmakta, ilanlara başvuramıyoruz çünkü tecrübe arı-
yorlar diye hayıflanmaktaysa da akıllarına staj yaparak ve gönüllü 
çalışmalar gerçekleştirerek tecrübe kazanmak fikri pek gelmemek-
tedir.
Bunların yanı sıra, üniversitemizin Kariyer Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (İstanbul KAGEM) tarafından sizlere sunulan ki-
şisel gelişim eğitimlerine katılmak, yabancı dil pratik kurslarımızla 
dilinizi geliştirmek, engellerinizle başa çıkmanızda yardımcı olmak 
üzere kariyer danışmanlığı hizmetimizden faydalanmak, kariyer sü-
recinize önemli katkılar sağlayarak fark yaratmanıza yardımcı olabilir.  
Kariyer yolculuğunuzda başarılar dilerim, sevgi ile kalın.

Yazı: İ.K. Uzmanı Seda MUMLU
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi
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Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi 
Oluşun Psikososyal Yordayıcıları

 ÖZET 
 Psikolojik iyi oluş (PİO), bireylerin olumlu yönde işlevde bulunmak için 
çabalarken karşılaşabileceği farklı mücadeleleri (örn., kendini kabul, 
özerklik, yaşam amacı) ifade etmektedir (Ryff, 2014). Yaşam boyu gelişim 
teorilerine göre genç yetişkinlerin PİO’nun bazı alt boyutlarında orta ve 
ileri yetişkinlere göre daha dezavantajlı olduğu bildirilmiştir (örn. Ryff, 
1989). Ancak genç       kuşakta PİO’nun yordayıcılarını birlikte değer-
lendiren çalışmalara rastlanmamıştır. Araştırmanın amacı, üniversite öğ-
rencilerinde PİO’yu etkileyen çeşitli psikososyal faktörleri incelemektir. 
Katılımcılar, 2013-2014 akademik yılında İstanbul Üniversitesi’nde öğ-
renim gören 304’ü kız ve 121’i erkek, toplam 425 üniversite öğrencisidir 
(Yaş Ort.=21.13, SS=4.78). Çalışmanın sonuçları,   başta algılanan sosyal 
destek olmak üzere, kariyer kararı öz-yeterliği ve    anneden algılanan 
reddedici tutumun üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları üze-
rinde önemli bir rol oynadığına işaret etmektedir.

GİRİŞ
Son yıllarda olumlu ruh sağlığı alanında yaygın olarak çalışılan iyi oluş 
(well-being) kavramı, optimum psikolojik deneyim ve işlevselliği işaret 
eder (Deci ve Ryan, 2008). Psikolojik iyi oluş ise, bireylerin olumlu yönde 
işlevde bulunmak için çabalarken karşılaşabileceği farklı mücadeleleri 
ifade etmektedir (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002; Ryff, 2014). Bu farklı 
mücadeleler; insanların yaşamlarını ne ölçüde anlam, amaç ve yöne sa-
hip hissettiği (yaşam amacı), kendilerini kendi kişisel inançları ile uyum 
içinde yaşıyor olarak görüp görmedikleri (özerklik), kişisel yetenekleri ve 
potansiyeli ne ölçüde kullandıkları (bireysel gelişim), yaşam durumlarını 
yönetmede ne kadar iyi oldukları (çevresel hakimiyet), önemli diğerleri 
ile ilişkilerinde var olan bağların derinliği (olumlu ilişkiler) ve kişisel sınır-
lılıkların farkındalığı da dâhil kendileri hakkında sahip oldukları bilgi ve 
kabul (kendini kabul) olmak üzere olumlu psikolojik işlevselliğin altı ayrı 
bileşenini oluşturmaktadır (Ryff, 2014). Yaşamboyu gelişim teorilerine 
göre genç yetişkinlerin psikolojik iyi oluşun bazı alt boyutlarında orta 
ve ileri yetişkinlere kıyasla daha dezavantajlı olduğu bildirilmiştir (örn. 
Ryff, 1989). Ancak genç kuşakta psikolojik iyi oluşu etkileyen faktörleri 
bir arada değerlendiren çalışmalara rastlanmamıştır. Bu araştırmanın 
amacı, genç yetişkin bir grup olan üniversite öğrencilerinde
psikolojik iyi oluşu etkileyen çeşitli psikososyal faktörleri inceleme tir. 
Bu doğrultuda, algılanan sosyal destek, algılanan ebeveyn tutumları 
(aşırı koruyucu tutum, reddedici tutum, duygusal sıcaklık), kariyer kararı 
öz-yeterliği ve mesleki sonuç beklentilerinin psikolojik iyi oluş üzerin-
deki

 YÖNTEM
Araştırmanın katılımcıları, 2013-2014 akademik yılı güz döneminde 
İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve bölümlerinde öğrenimlerine 
devam eden, yaşları 17-68 arasında değişmekte olan (Ortalama=21.13, 
SS=4.78), 304’ü kız (%71,5) ve 121’i erkek (%28,5) olmak üzere toplam 
425 üniversite öğrencisidir. Katılımcıların, 108’i (%25,4) birinci sınıf, 92’si 
(%21,6) ikinci     sınıf, 130’u (%30,6) üçüncü sınıf ve 95’i (%22,4) dördüncü 
sınıf öğrencisidir.  
 Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Psikolojik İyi Olma       Öl-
çekleri, Sosyal Provizyon Ölçeği, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları 
Ölçeği, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği-Kısa Formu ve Mesleki    
Sonuç Beklentileri Ölçeği uygulanmıştır.

Yazı: Uzm.Psk. Kadir ÖZDEN
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç.Dr. Özlem SERTEL-BERK
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı

KARİYER İÇERİKLİ AKADEMİK YAZILAR   

BULGULAR VE TARTIŞMA
Algılanan sosyal destek, algılanan ebeveyn tutumları, kariyer kararı   
öz-yeterliği ve mesleki sonuç beklentilerinin psikolojik iyi oluş üzerin-
deki yordayıcı etkilerini analiz etmek amacıyla çoklu doğrusal hiyerarşik 
adımsal regresyon analizi yürütülmüştür. Bulgular, cinsiyet, sınıf ve aka-
demik başarı algısı kontrol edildikten sonra, katılımcıların psikolojik iyi 
oluş düzeylerini yordayan üç değişkenden en yüksek yordama gücüne 
sahip olanın algılanan sosyal destek olduğunu ortaya koymuştur. Bunu 
yordama gücüne göre       sırasıyla kariyer kararı öz-yeterliği ve anneden 
algılanan reddedici tutum     izlemektedir. Kontrol değişkenlerinin tama-
mı psikolojik iyi oluş puanlarındaki değişimin yaklaşık %10’unu açıklar 
iken (F(4,420) = 11.412,  p<0.001),  algılanan sosyal destek psikolojik iyi 
oluş puanlarındaki değişimin %33’ünü (F(1,419) = 241.681, p<0.001), 
kariyer kararı öz-yeterliği %13,3’ünü (F(1,418) = 127.084, p<0.001) 
ve anneden algılanan reddedici tutum ise %4’ünü (F(1,417) = 41.719, 
p<0.001) açıklamaktadır. Sonuç olarak bu üç yordayıcı değişkenin, ka-
tılımcıların psikolojik iyi oluş puanlarında gözlenen toplam varyansın       
% 50,3’ünü açıkladığı belirlenmiştir (Tablo 1). 
Tablo 1: Psikolojik İyi Oluşun Yordanmasına İlişkin Aşamalı Regresyon    
Analizi Sonuçları 

Çalışmanın sonuçları, başta algılanan sosyal destek olmak üzere, kariyer 
kararı öz-yeterliği ve anneden algılanan reddedici tutumun üniversite 
öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları üzerinde önemli bir rol oynadığı-
na işaret       etmektedir. Üniversitelerde öğrencilere sunulan psikolojik 
danışmanlık     hizmetlerinde ve geliştirilen müdahale programlarında 
psikolojik iyi oluş üzerinde etkisi olduğu görülen ilgili psikososyal fak-
törlerin dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA
Deci EL & Ryan RM (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An int-
roduction, Journal of Happiness Studies. 9, 1-11. 
Keyes CL, Shmotkin D & Ryff CD (2002). Optimizing well-being: The em-
pirical            encounter of two traditions. Journal of Personality and 
Social Psychology. 82, 10071022. 
Ryff CD (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the me-
aning of    psychological well-being. Journal of personality and social 
psychology, 57(6), 1069.
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KARİYER İÇERİKLİ AKADEMİK YAZILAR   

 Değerli okurlarımız, bu sayıdaki yeniliklerimizden biri de 
Ülkemizde kariyer ve meslek seçimi ile ilgili yapılmış olan lisansüs-
tü tezleri sayılar ve alanlarına göre dağılımını sizlerle paylaşmaktır.  
Bunun için de YÖK (Yükseköğretim Kurulu) sayfasında yer alan tez-
ler ‘kariyer’ ve ‘meslek seçimi’ konu başlıkları olarak tarandığında 
ortaya çıkan verilerden elde edilen analiz aşağıda verilmiştir.
 
1985-2016 yılları arasındaki Türkçe ve İngilizce, “kariyer” ve “mes-
lek seçimi” ile ilgili yüksek lisans tezlerinin alanlara göre dağılımı:
İşletme: 155
Eğitim ve Öğretim: 149
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 20
Kamu Yönetimi: 17
Turizm: 13
Psikoloji: 12
Sosyoloji: 6
Bankacılık: 4
Sağlık Kurumları Yönetimi: 2
İktisat: 2
Antropoloji: 1
Spor: 1
Müzecilik: 1
Siyasal Bilimler: 1
Sigortacılık: 1
Denizcilik: 1
Denizcilik İşletmeciliği: 1
 
TOPLAM:   387 adet Türkçe ve İngilizce yüksek lisans tezi. 

Enformatik düzeydeki bu analize göre 1985-2016 yılları arasında 
kariyer ile ilgili 17 alanda yüksek lisans tezlerinin yapıldığı görül-
mektedir.
Bu alanlar içerisinde, İşletme ve Eğitim - Öğretim alanlarında en 
fazla çalışılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Toplamdaki 387 adet Türkçe ve İngilizce yüksek lisans tezinin 304 
tanesi, İşletme ve Eğitim-Öğretim alanında gerçekleşmiştir.
 
1985-2016 yılları arasındaki Türkçe ve İngilizce, “kariyer” ve “mes-
lek seçimi” ile ilgili doktora tezlerinin alanlara göre dağılımı:
Eğitim ve Öğretim: 37
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 20
İşletme: 16
Psikoloji: 2
İktisat: 1
Kamu Yönetimi: 1
Sosyoloji: 1

Tarih: 1
İletişim: 1
Sağlık Kurumları Yönetimi: 1
Turizm: 1
Spor: 1
 
TOPLAM:   83 adet Türkçe ve İngilizce doktora tezi.

Doktora tezleri ile ilgili enformatik düzeydeki bu analize göre ise 
1985-2016 yılları arasında kariyer konusunda yapılmış Türkçe ve İngi-
lizce tezler ise 12 alanda mevcuttur.
Eğitim - Öğretim ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanların-
da en fazla çalışma yapıldığı görülmektedir.
Toplamdaki 83 adet Türkçe ve İngilizce doktora tezinin 57 tanesi, yu-
karda, adı geçen alanlarda üretilmiştir.
 
Kaynakça:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi (Tarama tarihi: Mart, Nisan, 
2016).

Kariyer ve Meslek Seçimi İle İlgili Ülkemizde 
Gerçekleştirilen Tez Çalışmaları
Hazırlayan: Uzm. Filiz MEHMETOĞLU
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi
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BİZ BİZE YAZDIK
ÖĞRENCİ KÖŞESİ

Sevgili Öğrenciler;
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerimizin iş hayatına geçişlerinde gönüllü çalışmaların, yapı-
lan stajların öğrencilerimize iş hayatına geçiş süreçlerinde kazanımlarının farkındayız. Hem bu düşünceden hem de Kuruluş amaçlarımızdan 
biri olan İş Dünyası ile Öğrencilerimizi buluşturma fikrinden yola çıkarak bu sene de İSTANBUL KAGEM bünyesinde kısmi zamanlı çalışan 
öğrencilerimizin tecrübe ve kazanımları ile ilgili yazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Staj yapmak isteyen yada kısmi zamanlı çalışmak isteyen 
öğrencilerimizin Üniversitemizin web sitesindeki ( istanbul.edu.tr ).Kısmi zamanlı öğrenci duyurularını ve amfi.istanbul.edu.tr adresindeki iş 
ilanlarını takip etmelerini öneririz.

Kısmi Zamanlı Öğrencilerimizden Geri Bildirimler
Geçen dört yılın ardından dönüp bakıyor ve diyorum ki hayatım bo-
yunca yaptığım en doğru işlerden biri İstanbul Üniversitesi Kariyer 
Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İSTANBUL KAGEM) 
çalışma fırsatını yakalamaktı. 2.5 yıl süren bu serüvende pek çok 
tecrübe, beceri ve çok güzel dostluklar edindim. Uzmanlarıyla, ça-
lışanlarıyla kendi içinde ayrı bir atmosferi ve sıcaklığı olan bir birim 
İSTANBUL KAGEM. Bu sebeple sadece çalışmakla, kendimizi geliştir-
mekle yahut hizmet vermekle kalmadık manen de çok güzel zaman 
geçirdiğimiz, güzel dostluklar edindiğimiz, zevkle çalıştığımız bir bi-
rim oldu her daim bizler için. Genelde lisans eğitimim süresince her 
hafta belirli bir süreyi, karşılığında ücret de aldığım bir işe ayırıyor 
olmak, özelde ise bu süreyi İSTANBUL KAGEM’de değerlendiriyor 
olmak hem vaktimi daha disiplinli kullanmamda hem de düzenli 
olmamda oldukça etkili oldu. Psikoloji grubu olarak sene başlarında 
gerçekleştirdiğimiz merkez tanıtım etkinliklerinde, merkezde veri-
len eğitimlerin verilerini sisteme kaydetmekte ve tüm bunların yanı 
sıra yöneticimiz olan Uzmanımız Kadir Bey’le Akran Rehberliği isimli 
programı 3 dönem boyunca planlamak, hayata geçirmek ve sonuç-
larını bire bir deneyimlemek hem mesleki kariyerim hem de kişisel 
becerilerimi geliştirmek için kıymetli fırsatlardı. Öyle ki okul biter 
bitmez 3 dönem boyunca yürüttüğüm Akran Rehberliği progra-
mından esinlenerek bunu yine kariyer odaklı çalışmalar yürüttüğü-
müz ve kurucu üyelerinden olduğum bir sivil toplum kuruluşunda 
bir proje olarak ekip arkadaşlarıma sundum ve hali hazırda bu pro-
jeyi koordine etmekteyim. Bu proje İSTANBUL KAGEM’de edindiğim 
tecrübelerimin hayatımdaki izdüşümlerinden sadece birisi. Bunun 
gibi daha nicesini sayabilirim.Ezcümle biliyorum ki orada olmayı her 
daim özleyeceğim ve o günleri güzel anacağım. Her öğrencinin fır-
satı varsa böyle bir iş deneyimini tecrübe etmesi gerektiği de şahsi 
kanaatim. 

Canan ÇETİN
Edebiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin Pratik İngilizce Konuşma Grubu’nda bir yıl boyunca ça-
lıştım. İlk iş deneyimimi bu Merkezde yaşadım. Burada gördüklerim 
kendi kariyerim hakkında daha detaylı düşünmeme ve izleyeceğim 
yolu oluşturmama yardımcı oldu. Katıldığım etkinlikler ve Merkez-
de geçirdiğim süre boyunca bulunduğum sosyal ortam sayesinde 
iletişim becerilerimi geliştirme şansı buldum. Burada bulunduğum 
her etkinlik kendime olan güvenimi arttırdı ve beni geliştirdi. Bir 
öğretmen adayı olarak sınıf içinde kazandığım deneyim ve tecrü-
be benim için çok değerliydi. Birbirinden farklı kişiliklere sahip yaşı, 

öğrenim seviyesi ve uzmanlık alanı değişik öğrencilerle bir araya 
gelme fırsatım oldu. Her toplanışımızda farklı bakış açılarını görme 
ve kendimi geliştirme şansını yakaladım. Yeni arkadaşlıklar edindim. 
Hem öğrendim hem de öğrettim. Sınıf içinde unutamayacağım ilk-
lerim ve gülerek hatırladığım pek çok anılarım var. Bana kazandır-
dığı tecrübe ve sayesinde biriktirdiğim güzel anılar için İSTANBUL 
KAGEM’e teşekkür ediyorum…
 
Rana MERMERCİ
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ( İSTANBUL KAGEM ) ile tanışmam okulumun ilk yılından 
itibaren başladı. Merkezde çalışma fırsatım ise son senemde Kısmi 
Zamanlı Öğrenci olarak gerçekleşti. Alanında uzman çalışanların yer 
aldığı bu Merkez tam da hayalimdeki gibi sıcak bir yerdi. İlk yıllarım-
dan beri etkinliklerine katıldığım bu Merkezde profesyonel hayata 
adım atmanın hemen öncesinde çalışmak ise bana büyük bir katkı 
sağladı. Görsel tasarım tarafında çalıştığım Merkezde etkinliklerin 
afişlerini tasarlarken aynı zamanda tüm çalışanlarının bana yardım-
cı olması, sürekli desteklemesi ve oluşan aksaklıklara rağmen her 
zaman yüzlerinin gülmesi beni çok mutlu etti. Burada kendime kat-
tığım her şey hayatımda bir gün yer alacak ve bunların temelinde 
İSTANBUL KAGEM olacak. 

Sabri AYDOĞAN
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Prof.Dr. Pınar ÜNSAL
İSTANBUL KAGEM Müdürü
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

KULÜP TANITIMLARI

İstanbul Üniversitesi Dil Kulübü
Dil Kulübü Tanıtım
1994 yılında dönemin Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim 
Dalı öğrencilerince kurulan Dil Kulübü, etkinliklerini kurulduğu 1998-
1999 eğitim-öğretim yılından beri Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (HA-
YEF) bünyesinde sürdürmektedir. Dil, dil öğrenme/öğretme, çok dillilik, 
dil-kültür alanlarında farkındalık geliştirmeyi ve dil öğrenme imkanları 
sunmayı amaç edinmiş olan Dil Kulübü, başta İstanbul Üniversitesi öğ-
rencilerine ücretsiz yabancı dil kursları düzenlemek olmak üzere, söy-
leşiler, konferanslar ve “KÖŞE” adlı dergi çıkarmak gibi farklı akademik/
sanatsal etkinliklerle üniversitemiz öğrencileri arasında akran paylaşı-
mını geliştirmeyi de hedeflemektedir. Ayrıca üniversitemize ERASMUS 
Değişim Programı ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler için de yine HA-
YEF’in öğretmen adayları tarafından ücretsiz yabancı dil olarak Türkçe 
dersleri verilmektedir.

Dil Kulübü Yabancı Dil Dersleri
Dil Kulübü yabancı dil dersleri kulübün ana etkinliğidir. Dil Kulübü eki-
bi, farklı yabancı dillerde ders vermek amacıyla gönüllü olan yabancı 
dil öğrenci öğretmenlerine ulaşır. Her eğitim yılı başlangıcında gerçek-
leştirilen tanışma toplantılarında kurslar tanıtılır. Ardından farklı diller-
de kurs almak isteyen öğrenciler için başvuru süreci başlatılır. İnternet 
üzerinden gerekli belgeler teslim edildikten sonra başvuru süreci sona 
erer. Kursiyer adaylarına e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden 
bilgi verilir. Derslerin zamanları ve yerleri de dekanlığa başvurularak Dil 
Kulübü tarafından belirlenir ve sağlanır. Dil Kulübü’nün kendi bünye-
sinde oluşturduğu alt birimler öğrenci ve öğretmene destek sağlaya-
rak, öğrenci öğretmenlere pratik imkanı verirken, İstanbul Üniversitesi 
öğrencilerine ücretsiz farklı diller öğrenme imkanı vermektedir. Ders 
verilen diller yıllara göre şekillenmekle birlikte İtalyanca, İspanyolca, 
Erasmus Öğrencileri için Türkçe, İngilizce, Almanca, Korece, Fransızca 
başlıca ve devamlı dil dersleridir. İngilizce dil dersleri için seviye tes-
pit sınavları hazırlanır ve seviyelere göre birden fazla sınıf oluşturulur. 
Dil dersleri bütün sene boyunca aksatılmadan gerçekleştirilir. Dersle-
re devam zorunluluğu vardır. Her kurs için haftada iki gün ders verilir. 
Kurs sonunda kulüpte gönüllü yer almış öğretmenlere sertifika verilir. 
Devam konusunda sıkıntı çekmemiş kursiyerlere de kursa katılım serti-
fikası verilerek seneye nokta konur. 2014-2015 eğitim- öğretim yılında 
dil dersleri 17 Kasım 2014’te başlamış, Haziran 2015’te sona ermiştir. 
2015-2016 döneminde ise, kulüp dersleri Kasım başında başlamış, Ma-
yıs başında ise son bulmuştur. 2016 senesinde kulüp dersleri daha da 
zenginleşmiş, Korece ve İşaret Dili dersleri gibi dersler de kulüp bünye-
sine eklenmiştir.
Tanıtım İçin; https://www.youtube.com/watch?v=bYLkaySNXqY

Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri
Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri; İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştir-
me Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından başlatılmış, üçüncü ve 
dördüncü etkinlikte Dil Kulübü’nü de etkinliğin içine katarak gelenek-
selleşme yolunda ilerlemiş bir etkinliktir. Dil Kulübü ilk olarak “Yabancı 
Dil ve Kariyer” alt başlığıyla düzenlenen Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Gün-
leri III etkinliğinde, etkinliğin mimarlarından biri olarak yer almıştır. Yurt 
Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri’nde yabancı dil öğrencilerine hitap ede-
cek konular ve mesleki gelişim alanları tartışılır. İkramlar yapılır. Etkinlik 
tamamen ücretsizdir. Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri farklı oturum-
lardan oluşmak üzere iki gün sürmektedir. Dil Kulübü ekibi 12-13 Mayıs 
2015’te gerçekleşen Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri III etkinliğine 
fikir ve hazırlık aşamasında, süreç içerisinde ekip desteği olarak, konuş-
macılarıyla ve Dil Kulübü tanıtım standı ile destek sağlamıştır. Etkinlik 
Edebiyat Fakültesi Şeref Holü’nde gerçekleşmiştir.
3-4 Mayıs 2016’da ise Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri IV gerçekleşti-
rilmiştir. Dil Kulübü bu etkinlikte, öğrenci öğretmenler tarafından dü-
zenlenen iki farklı paneliyle, kulüp standıyla ve öğrenci ekip desteğiyle 

yer almıştır. Etkinlik Fen Fakültesi Prof.Dr. Cemil Bilsel Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilmiştir.

Dil Kulübü Dil ve Sinema Günleri
Dil Kulübü Dil ve Sinema Günleri kulüp tarafından her hafta/iki haftada 
bir gerçekleştirilen sinema günleridir. Sinemaya ilgisi olan kulüp üyeleri 
tarafından güzel filmler seçilir ve kulüp film gösterimi için dekanlıktan 
yer talep eder. Film posterleri hazırlanıp sosyal medya hesapları üzerin-
den duyurular yapılır. Etkinlik ücretsizdir ve bütün İstanbul Üniversitesi 
öğrencileri katılabilir. Her hafta farklı fakültelerden insanlar bir araya 
gelerek filmleri izler, böylece hem fakülteler arası kaynaşma ve iletişim 
sağlanmış olur, hem de ana etkinlik olan dil dersleri desteklenmiş olur.
Tanıtım Videosu için;
https://www.youtube.com/watch?v=lUEYJjZB2M8&index=50&list=L-
Loq9bN01h2MYpbnOunoNTkw

Dil Kulübü Köşe Dergisi
Dil Kulübü Köşe Dergisi, Dil Kulübü Köşe Duvar gazetesi olarak çıkmaya 
başlayan, uzun süren bir hayalin geçekleşmesi ile de 2016 senesinin 
Nisan ayında dergi formatında basımı gerçekleştirilen, içerisinde sine-
ma, spor, müze gezileri, kitap, güncel, tiyatro gibi öğrenciler tarafından 
kaleme alınmış özgün yazıları bulunduran bir dergidir. Dil Kulübü, Köşe 
Dergisi için Köşe Ekibi adında küçük bir birime sahiptir. Dil Kulübü Köşe 
Dergisi’ne kulüp üyesi olmayan İstanbul Üniversitesi öğrencileri de 
kulüp ile iletişime geçerek katkıda bulunabilirler. Yazılar basıma hazır 
olduktan sonra Dil Kulübü tarafından son haline getirilir ve ÖKM dergi 
basımını gerçekleştirdikten sonra Dil kulübü sınıflarında ve üniversite 
kantinlerinde öğrencilere dağıtımı gerçekleştirilir. Aynı zamanda dergi-
nin online hali de sosyal medya üzerinden paylaşılmaktadır.

Hayef Radio Tv
Hayef Radio Tv, Dil Kulübü bünyesinde 2016 senesinde başlatılmış bir 
radyo kanalıdır. Dil Kulübü, bunun için kendi içinden küçük bir ekip 
oluşturmuş, uzun bir ekip hazırlık aşaması geçirmiştir. Öğrencilerden 
oluşan konuşmacılar ve sunucular her hafta düzenli devam eden belirli 
programlar yapmış, buna ek olarak konuk konuşmacılarla ek yayınlar 
yapmış, önemli etkinliklerde Facebook üzerinden canlı yayınla Hasan 
Ali Yücel Eğitim Fakültesi bahçesini görüntülemiştir. Radyo yayınlarının 
birinde HAYEF Dekanı Prof.Dr. İrfan Başkurt da konuk olmuştur. Hayef 
Radio Tv yayınlarınaFacebook ve Mixlr kanalı üzerinden devam etmek-
tedir.
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KİTAP KÖŞESİ
Hazırlayan: İK Uzmanı Seda MUMLU 

Kariyerist Dergimizin bu sayısında da Kariyerinize ve kişisel gelişiminize katkı sağlaması amacı ile 2016 yılının 
Kişisel Gelişim ve Kariyer alanında çok satanlar listelerinden faydalanarak hazırladığımız kitap listesini sizlerle 
buluşturuyoruz. Keyifli okumalar diliyoruz. 

TED GİBİ KONUŞ
Yazar: Carmine Gallo
Çevirmen: Figen Bingül
Yayınevi : Aganta Kitap
Sayfa Sayısı: 280
Baskı Yılı: 2015   
Teknoloji, Eğlence ve Dizayn sözcüklerinin baş harflerinden adını alan TED kon-
feranslarının gördüğü ilgi bütün dünyada artarak sürüyor. “Paylaşmaya değer 
fikirler” sloganıyla anılan, insanları bu denli etkileyen 18 dakikalık TED konuş-
maları internette 4 milyardan fazla izlendi. Peki niçin? Bu kadar çok insanı bu 
kadar etkileyen konuşmaların sırrı ne? Etkili, ikna edici, ilham veren bir sunum 
yapmak için en çok neye gereksinim duyarız? Yetenek? 

Hayır, bildiğiniz gibi değil. Topluluk önünde konuşmak o kadar da korkutucu 
değil. Carmine Gallo’nun, Wall Street Journal çoksatar listesine girmiş bu kitabı, 
100’den fazla TED konuşmasının çözümlemesi, TED’in en sevilen konuşmacıla-
rıyla söyleşiler, psikoloji, nörobilim ve iletişim uzmanlarının görüşlerini bir araya 
getiriyor. 
(Tanıtım Bülteninden)

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ
Yazar: Edward De Bono
Çevirmen: Ercan Tuzcular
Yayınevi : Remzi Kitabevi
Sayfa Sayısı: 200
Baskı Yılı: 2015
Yine de çoğu insan, düşünme konusunda başarılı olduğuna o kadar emindir 
ki, sahip olduğu bu kaynağı zenginleştirmek için hiçbir çaba göstermez.Dü-
şünmenin öğretilmesi konusunda dünya çapında bir üne sahip bulunan, fikir-
leriyle birçok hükümeti ve büyük şirketi yönlendirmiş olan Edward de Bono, bu 
kitabında her sorunun kolaylıkla üstesinden gelmenizi sağlayacak bir yöntemi 
ortaya koyuyor: Altı Şapkalı Düşünme Tekniği.Bu yöntemle düşüncelerinizi bir 
orkestra şefi gibi yönetebilecek, sonu gelmeyen tartışmalarda kaybolmak yeri-
ne, yaratıcı ve yapıcı sonuçlar elde edebileceksiniz.
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ETKİLİ GENÇLERİN 7 ALIŞKANLIĞI
Yazar: Sean Covey
Çevirmen: Füsun Doruker
Yayınevi : Altın Kitaplar - Yayınevi Genel Dizisi
Sayfa Sayısı: 296
Baskı Yılı: 2014
“Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabımdan farklı olarak oğlum Sean’ın yazdığı bu 
kitap, gençlere, eğlendirici ve görsel açıdan çekici bir tarzla sesleniyor. (Sean’ın 
söylediklerimin tek bir kelimesini bile dinlemediğini sanıyordum.) Önyargılı ol-
duğumu düşünebilirsiniz, ama bu harika kitabı mutlaka okumalısınız.” 
-Stephen R. Covey, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı yazarı-

Gençlik döneminde ve sonrasında hayatta kalmanın son sözünü es geçmeyin! 
Genç olmak hem harika hem de kışkırtıcı bir süreçtir. Etkili Gençlerin 7 Alışkan-
lığı kitabı bu süreci yaşayan gençlerin 7 yanlış düşüncesini-inancını onların yüz-
leşmek zorunda kaldıkları sorunlara ve verecekleri yaşam değiştiren kararlara 
uyarlıyor. Karikatürler, zekice fikirler, güzel alıntılar ve dünyanın dört bir yanın-
daki gençlerin öyküleriyle zenginleşmiş olan kitapta Sean Covey, esprili bir yak-
laşımla gençlerin şu sorunlarına değiniyor ve çözümlerini paylaşıyor

ÖZGÜVENİ KEŞFEDİN
Yazar: Melaniel Fennell
Çevirmen: Miray Şaşıoğlu , Nihan Azizlerli
Yayınevi : Psikonet
Sayfa Sayısı: 304
Baskı Yılı: 2015
Bilişsel Davranışçı Teknikleri Kullanan Bir Kendine Yardım Rehberi
Bilişsel Davranışçı Terapi duygusal bozuklukları, düşüncedeki olumsuz örün-
tüleri değiştirerek tedavi eder. Panik atak, depresyon, kaygı, kumar bağımlılığı 
ve bazı yeme bozuklukları gibi uzun süreli rahatsızlıkların üstesinden gelmeye 
yardımcı olmada uluslararası olarak temel bir yöntem olarak kabul edilmiştir.

“Özgüveni Keşfedin” Oxford Warneford Hastanesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden 
Dr. MelanieFennell tarafından bir kendine yardım kitabı olarak geliştirilmiştir. 
Bu kitap, okuyucuya durumlarını anlama ve yeni bilgiler edinerek, olumsuz ken-
dilik imajının kısırdöngüsünü kırma ve kendini kabul etme sanatını öğrenerek 
yaşamlarını daha iyiye doğru değiştirmede yardımcı oluyor.
(Tanıtım Bülteninden)
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ÜNİVERSİTEMİZDEN HABERLER

İstanbul Üniversitesi’nin Sosyal Paylaşım Ağı olan Amfi İstanbul, İstan-
bul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğiyle İstanbul Üniversitesi öğrenci ve 
mezunlarını tanıştırma, buluşturma ve kaynaştırma amacı ile kurul-
muştur. Aynı zamanda üniversitemizin akademisyenleri de bu platfor-
ma üye olarak öğrencileri ile etkileşimde bulunabilmekte ders notu 
vb. bilgilerini grup oluşturarak paylaşabilmektedir. 

  İlk olarak 18.02.2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel 
Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde pilot uygulama olarak 
kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanmış, Mart 2016’dan itibaren 
İstanbul Üniversitesi’nin tüm birimlerinde kullanıma açılmıştır. Amfi 
İstanbul, yayına alındığı tarihten bu yana her geçen gün artan bir ilgi 
ile karşılanmış ve şu an yaklaşık olarak 100.000 kullanıcı sayısına ulaş-
mıştır. 

  Amfi İstanbul’da öğrencilerimiz için çeşitli firma ve şirketlerden gelen 
İş, Staj ve Burs ilanlarını yayımlamaktayız. Öğrencilerimiz de Amfi İs-
tanbul’un Kariyer sekmesinden İş, Staj ve Burs ilanlarına ulaşabilmek-
te ve böylelikle öğrencilerimizin iş dünyası ile iletişime geçebilmesine 
olanak sağlanmaktadır. 

Farklı platformlar ile (Facebook, Twitter, Gmail, LinkedIn ve Aksis) sis-
teme kolay giriş imkânı sağlayan Amfi İstanbul, öğrencilerimize çev-
rimiçi olan arkadaşlarıyla anlık mesajlaşma, Ders ve İletişim Grupları 
oluşturma imkânları da sunmaktadır. 
Sürekli olarak güncellenen Amfi İstanbul üzerinde öğrencilerimiz için 

ders notu paylaşım alanı oluşturma, Mobil Uygulama Geliştirme vb. 
konularda da  çalışmalara devam edilmektedir.

AMFİ İSTANBUL’DA NELER VAR?
• Farklı platformlar ile ( Facebook, Twitter, Gmail, Linke 
 dIn ve Aksis) Amfi İstanbul’a kolay giriş 
• Profil Oluşturma/Profil Ayarları 
• Ders ve İletişim Grupları Oluşturma ve Üye Olma
• Arama Motoru ile Arkadaş ve Gruplara Ulaşabilme
• Paylaşımda Bulunma 
• Çevrimiçi Arkadaşları Görüntüleme 
• Çevrimiçi Arkadaşları ile Anlık Mesajlaşma
• Etkinlik Görüntüleme ( Etkinlik Takvimi)
• Haber Görüntüleme
• Bildirimler
• İş, Staj ve Burs İlanları 
• Cv Oluşturma/Görüntüleme
• Takip Etme Özelliği 
• Sıkça Sorulan Sorular (Yardım Listesi)
• İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Mezunlar Dernekle 
 rinin İletişim Bilgilerine Ulaşabilme
• Amfi İstanbul’da Kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları, Kulla 
 nıcıların Amfi İstanbul için görüş ve öneri ve isteklerini  
 bildirebilmesi için “Hata Bildir” alanı yer almaktadır.

Yazı: Müh. Kemal Mahmut KAŞGARLI
İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama 
ve Araştırma Merkezi

Amfi İstanbul İle İletişim 
Halindeyiz
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BU YIL NELER YAPTIK ?
Hazırlayanlar: Mehmet KOYUNCU / Seda MUMLU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İSTANBUL KAGEM ETKİNLİK TAKVİMİ
Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da 2015-2016 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi daha 
kolay takip edebilmeniz için tablo halinde sizlerle paylaşmak istedik.

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ/KATILIMCI ADI SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

13.10.2015 KARİYERİME GİDEN YOL: STAJ ETKİNLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 900

15.10.2015 AKRAN REHBERLİĞİ TANIŞMA TOPLANTISI İSTANBUL KAGEM YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ 13

05-16.10.2015 İÜ FAKÜLTELERİNDE KARİYER MERKEZİ 
TANITIM FAALİYETİ 

İSTANBUL KAGEM PSİKOLOJİ GRUBU YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ 150

21-23.10.2015 TAKIM ÇALIŞMASI IV UZM. AYTEN KAYHAN 16

22.10.2015 AKRAN REHBERLİĞİ GEZELİM GÖRELİM: 
ÜNİVERSİTEMİZİ VE ÇEVRESİNİ TANIMA

 
İSTANBUL KAGEM YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ 15

21-23.10.2015 KARİYER SÜRECİNDE DUYGULARIMIZIN 
ROLÜ (DUYGU YÖNETİMİ) IV

UZM. AYÇA AYSUN UGURLU 33

20-27.10.2015
03.11.2015

ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ II SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

21

12-19-26.10-
09.11.2015

STRES YÖNETİMİ I UZMAN PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM 

63

16.11.2015 İNGİLİZCE “WELCOME MEETING” İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 20

18.11.2015 AKRAN REHBERLİĞİ SUNUM: OKULUMU-
ZUN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HİZMETLERİ

İSTANBUL KAGEM YARI ZAMANLI ÖĞRENCİLERİ 11

23.11.2015 PWC İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 20
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TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ/KATILIMCI ADI SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

26.11.2015 AKRAN REHBERLİĞİ KİŞİSEL GELİŞİM ATÖL-
YESİ 1: TAKIM ÇALIŞMASI

UZM. AYTEN KAYHAN 8

30.11.2015 İÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE KARİYER MER-
KEZİ TANITIM FAALİYETİ

İK UZMANI SEDA MUMLU 
CENGİZHAN KOCAMAN

120

09-30.11.2015 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 7

16-30.11.2015 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 96

03.12.2015 AKRAN REHBERLİĞİ KİŞİSEL GELİŞİM ATÖL-
YESİ 2: ZAMAN YÖNETİMİ

UZMAN PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM

14

03-04.12.2015 ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ III SEDA MUMLU
İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

25

02-04-
09.12.2015

TAKIM ÇALIŞMASI V UZM. AYTEN KAYHAN 43

09.12.2015 “DOĞU DİLLERİ MEZUNLARIYLA BULUŞU-
YOR” ETKİNLİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 700

10.12.2015 AKRAN REHBERLİĞİ KİŞİSEL GELİŞİM ATÖL-
YESİ 3: ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

UZMAN PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM

9

07-11.12.2015 KARİYER SÜRECİNDE DUYGULARIMIZIN 
ROLÜ (DUYGU YÖNETİMİ) V

UZM. AYÇA AYSUN UĞURLU 28

11.12.2015 ERNST & YOUNG- İŞ GEZİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 20

24.11.2015
01-08-
15.12.2015

STRES YÖNETİMİ II UZMAN PSİKOLOG KADİR ÖZDEN
İSTANBUL KAGEM

56

15.12.2015 ÜNİVERSİTE KARİYER MERKEZLERİ VE  
İŞKUR ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI ÇALIŞ-
TAYI

İŞKUR YETKİLİLERİ & FARKLI KARİYER MERKEZİ YETKİLİLERİ 55

18.12.2015 İÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİNDE KARİYER MER-
KEZİ TANITIM FAALİYETİ

İK UZMANI SEDA MUMLU 
CENGİZHAN KOCAMAN

80

01-31.12.2015 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 5
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TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ/KATILIMCI ADI SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

01-31.12.2015 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 65

01.01-
31.12.2015

İÜ KULÜP TOPLANTILARI CENGİZHAN KOCAMAN & ÖĞRENCİ KULÜP ÜYELERİ 416

01.01-
31.12.2015

STAJ PROJESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 273

01.01-
31.12.2015

KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ VE MENSUPLARI 731

01.01-
31.12.2015

KARİYER DANIŞMANLIĞI GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 1072

26.01.2016 KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ-2
( ETKİLİ İLETİŞİM VE ÇÖZÜM YOLLARI)

İK UZMANI SEDA MUMLU 22

27.01.2016 KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ-2
( STRES YÖNETİMİ)

UZMAN PSİKOLOG KADİR ÖZDEN 21

28.01.2016 KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ-2
( TAKIM ÇALIŞMASI)

UZM. AYTEN KAYHAN 15

29.01.2016 KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ-2
( DUYGU YÖNETİMİ)

UZM. AYÇA AYSUN UĞURLU 15

01-31.01.2016 İNGİLİZCE PRATİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARI 5

29.02-
07.03.2016

ETKİLİ İLETİŞİM VE ÇÖZÜM YOLLARI-I İK UZMANI SEDA MUMLU 11

29.02-
07/14.03.2016

STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ-I UZMAN PSİKOLOG KADİR ÖZDEN 42

04.03.2016 FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK 
FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİKTE KARİYER PLANLAMA

İK UZMANI SEDA MUMLU 200

02-09-
16.03.2016

TAKIM ÇALIŞMASI I UZM. AYTEN KAYHAN 35

08-11.03.2016 DUYGU YÖNETİMİ-I UZM. AYÇA AYSUN UĞURLU 29
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12936

TARİH ETKİNLİK ADI EĞİTİMCİ/KATILIMCI ADI SOYADI KATILIMCI 
SAYISI

22.03.2016 UZMANINA SOR - İNSAN KAYNAKLARI 
ZİRVESİ

İK UZMANI SEDA MUMLU 
CENGİZHAN KOCAMAN

280

05.04.2016 ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA VE MÜLAKAT 
TEKNİKLERİ
FATİH KIZ ÖĞRENCİ YURDU

İK UZMANI SEDA MUMLU 22

11-12-
13.04.2016

İ.Ü. KARİYER GÜNLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 4460

15.04.2016 TIP KARİYER GÜNLERİ-VI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 710

11/18/25.04-
02.05.2016

STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ-II UZMAN PSİKOLOG KADİR ÖZDEN 78

20-22-
27.04.2016

TAKIM ÇALIŞMASI -II UZM. AYTEN KAYHAN 31

26-29.04.2016 DUYGU YÖNETİMİ-I UZM. AYÇA AYSUN UĞURLU 12

03-04.05.2016 YURTDIŞI EĞİTİM VE KARİYER GÜNLERİ- YA-
BANCI VE KARİYER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 1850

06-09.05.2016 ETKİLİ İŞ ARAMA BECERİLERİ-I İK UZMANI SEDA MUMLU 13

TOPLAM
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ETKİNLİK ALBÜMÜ

Duygu Yönetimi 08-11.03.2016

İngilizce Welcome Meeting 16.11.2015

İSTANBUL KAGEM Tanıtım Faaliyeti Florence Nightingale 04.03.2016

Etkili İş Arama Becerileri 06-09.05.2016
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İSTANBUL KAGEM Tanıtım Faaliyeti Florence Nightingale 04.03.2016

İstanbul ÜniversitesiKariyer Günleri 11-12-13.04.2016 Avcılar

İstanbul Üniversitesi Kariyer Günleri 11-12-13.04.2016 Beyazıt

İstanbul ÜniversitesiKariyer Günleri  11-12-13.04.2016 Beyazıt

Kariyer Planlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi Fatih Kız Öğrenci Yurdu 05.04.2016
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Kariyerime Giden Yol Staj 13.10.2015

Kariyerime Giden Yol Staj 13.10.2015

Kişisel Gelişim Eğitimleri-2 Etkili İletişim ve Çözüm Yolları 26.01.2016

Kişisel Gelişim Eğitimleri-2 Duygu Yönetimi 29.01.2016
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Kişisel Gelişim Eğitimleri-2 Stres Yönetimi 27.01.2016

Stres Yönetimi 12-19-26.10-09.11.2015

Pwc İş Gezisi 23.11.2015

Kişisel Gelişim Eğitimleri-2 Takım Çalışması 28.01.2016

Kişisel Gelişim Eğitimleri-2 Stres Yönetimi 27.01.2016
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Takım Çalışması 02-09-16.03.2016

Tıp Kariyer Günleri-VI 15.04.2016

Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Günleri IV 03-04.05.2016
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