Mezunlarımıza Mesleki
Danışmanlık Hizmeti

Ayşe Şasa Vefat Etti

Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa,
tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
1941 yılında
İstanbul’da doğan
Şasa’nın, bir çok
eseri bulunuyor.
Sayfa 7’de

Engelsiz E-okul

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Planlama Merkezi
ve Beyoğlu Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle
26 Haziran Perşembe günü itibariyle, mezunlarımıza yönelik “ Mesleki Danışmanlık” hizmeti verilmeye
başlanacaktır. Mezunlar, öğrenim gördükleri bölümlere
ilişkin meslek seçenekleri noktasında detaylı bilgiyi
Kariyer Planlama Merkezinden şahsi başvuru yaparak
alabileceklerdir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, “Engelsiz Sürdürülebilir
e-Okul Projesi” ile katıldığı e-Devlet Yenilikçi Proje
Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu ve altın madalya
almaya hak kazandı. Üniversitemiz
ayrıca engelsiz
projelere verilen
başarı ödülünü de
kazandı.
Sayfa 2’de

Yıl: 6 / Sayı: 31 / Haziran 2014

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın

Uluslararası Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Sayın Fikri Işık’ın katılımıyla, üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Konferans, dünyanın önde gelen
üniversitelerinden University of
Virginia, National University of
Singapore ve Università degli Studi
di Parma işbirliğiyle Sütlüce Yerleşkesinde 04 Haziran 2014, Çarşamba
günü sabahı, açılış konuşmalarıyla

başladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın onur
konuğu olduğu konferansa, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
İbrahim Çağlar ile üniversitemizin

akademisyenleri ve farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim
Baz’ın “hoş geldiniz” konuşmasının ardından, üniversitemiz aka-

demisyenlerinden olan Prof. Dr.
Numan Kurtulmuş, Türkiye’de iktisadi planlama ve sanayi politikaları
alanında son 12 yılda yapılanlar ve
2023’e kadar yapılması gerekenleri
konu alan bir sunum gerçekleştirdi.
Kurtulmuş, ARGE planlamalarında
şirketlerin ayırdığı payların artması gerektiğine işaret etti ve makro
yönlü ekonomik modelden mikro
bazlı modele geçilerek kalkınmanın sağlanabileceğine vurgu yaptı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Murat Yülek’in başkanlığında gerçekleştirilen konferansın ilk oturumunda, dünyanın
önde gelen ülkelerindeki iktisadi
planlama ve sanayi politikalarının sürdürülebilirliği tartışıldı.

İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLARIYLA
BURSA’DA
Bursa’nın bilim, kültür ve sosyal yaşamına katkıda bulunmak
amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün
bünyesinde, yeni dönemd açılacak
olan lisansüstü eğitimleri için
hazırlıklar başladı. Üniversitemiz
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde oluşturulan dört yüksek
lisans programı önümüzdeki
dönemde Bursa’da uygulamaya
konulacak. Açılacak olan yüksek
lisans programları ise; İşletme,
Muhasebe ve Denetim, İnsan Kaynakları Yöneticiliği ile Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık alanlarında
uygulamaya konulacak.

RADYO VE
TELEVİZYONUMUZ
TEST YAYININA
BAŞLADI

Konferansın diğer oturumları
ise, IRCICA’dan Dr. Sadık Ünay
ve Southern Illinois Edwardsville Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Kutan başkanlığında gerçekleştirildi. Kalkınma Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı
Erhan Usta ve Prof. Dr. Ahmet
Kesik ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Babacan
da konuşmacılar arasında yer aldı.
Devamı sayfa 2’de...

Bir Kitap da Sen Uzat Gönüllere
Genç
Gönüllüler
Sosyal
Yardımlaşma
ve
Dayanışma
Kulübü’nün başlattığı “Bir Kitap
da Sen Uzat Gönüllere” kampanyası kapsamında, Mardin Kızıltepe
Yalınkılıç İlköğretim Okulu için

toplanan kitaplar Kızıltepe’ye ulaştırıldı. Ayrıca Zonguldak Karapınar
Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı
Lisesi’ne bir kütüphane kazandırıldı.
Devamı sayfa 8’de

Dragon Boat’ta Heyecan
Doruktaydı
İlki 2008 yılında gerçekleştirilen ve
dünyanın üç büyük festivalinden
biri olarak kabul edilen Dragon
Boat Festivalinde üniversitemizin

kürek takımı genç ekibiyle mücadele etti.

Acımızı İçimize
Gömdük!

Devamı sayfa 8’de

Sayfa 5’de
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Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın
...Konferansa
katılan
Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İhracat rakamlarına,
petrol, doğalgaz, hammadde veya
tarım ürünleri satarak ulaşmıyoruz. İhracatımız yüzde 95 sanayi
ürünlerinden oluşuyor. Dünyada
üretim Batı’dan Doğu’ya, gelişmiş
ekonomilerden gelişmekte olan
ekonomilere kayıyor, 2003-2010
arasında, dünyadaki ekonomik
büyümenin yüzde 50’den fazlası
OECD dışındaki ülkeler tarafından üretiliyor. Türkiye’nin, üretimin gelişmekte olan ekonomilere
doğru kaydığı süreçte önemli bir
üs ve merkez olabileceğini dile getiren Işık, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran
bir diğer önemli unsur da hükümetimizin üretim, yatırım ve istihdam

konusunda taviz vermemesi oldu.
Türkiye, bu güçlü makroekonomik
zemin sayesinde üretimini, milli
gelirini, ihracatını sürekli artıran
bir ülke oldu. Bu başarıda, sanayi
sektörü ve özellikle bu alanda faaliyet gösteren KOBİ’ler çok kritik
bir rol oynadı, oynuyor ve bundan
sonra da oynamaya devam edecek.
İhracat rakamlarına, petrol, doğalgaz, hammadde veya tarım ürünleri satarak ulaşmıyoruz. Yaptığımız
ihracat, yüzde 95’e varan bir oranda
sanayi ürünlerinden oluşuyor. Sadece bu oran bile, sanayi sektörünün ülke ekonomisi açısından ne
kadar kritik olduğunu göstermek
için yeterlidir.”
Bakan Fikri Işık, Türkiye’nin ihracatını 500 milyar dolara çıkarma
hedefine ulaşırken sanayi sektörünün yine lokomotif olacağını be-

lirterek, “Artık Türkiye’de Ar-Ge,
tasarım, markalaşma gibi konulara
daha fazla kaynak ve zaman ayrıldığını görüyoruz. Ülkemizdeki
Ar-Ge harcamaları 2012 yılında 13
milyar liranın üzerine çıktı. Çok
daha önemlisi, bu harcamanın 5,9
milyar lirası özel sektör tarafından
gerçekleştirildi. Toplam Ar-Ge harcamasının milli gelire oranı 2002’ye
göre yaklaşık 2 kat arttı ve yüzde 1
seviyesine yaklaştı. Nominal artış
ise yaklaşık 6 kat oldu. Yine, 2012
yılında Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge
personeli sayısı 105 bine, araştırmacı sayısı ise 82 bine ulaştı. 2023
yılında, Ar-Ge yoğunluğunu yüzde
3’e, özel sektör Ar-Ge harcamasının
milli gelir içindeki payını yüzde
2’ye, araştırmacı sayımızı 300 bine,
özel sektör araştırmacı sayımızı ise
180 bine çıkarmayı hedefliyoruz”
diye konuştu.
İstanbul Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı ve üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı
İbrahim Çağlar da, akıllı planlamanın, elindeki parayı ve imkanı etkin
şekilde kullanmanın çok hayati bir
role sahip olduğunu gösterdiğini
belirterek, “Son 17 çeyrektir büyüyen Türkiye ekonomisini daha da
ileriye taşıyacak olan temel yaklaşım budur” dedi. Çağlar, Akıllı
İktisadi Planlama kavramının üst
düzey teknolojinin, katma değerin
ve yenilikçiliğin hayati rolüne işaret ettiğini dile getirerek, “Ne olursa olsun, yeter ki yabancı sermaye
gelsin” mantığının hiçbir ülke eko-

nomisini ileriye taşıyamayacağını
söyledi. Çağlar, esas olanın, ekonomik sepetin içine her şeyi koymak
değil, kaynakların doğru yönde
kullanılması olduğunu vurgulayarak, yabancı yatırımın oluşturacağı
katma değerin ve hangi sektörde
nasıl bir yatırım politikası izleneceğinin kalkınmak isteyen ekonomiler için çok önemli olduğunu
ifade etti. Akıllı planlamanın, elindeki parayı ve imkânı etkin şekilde
kullanmanın hayati bir role sahip

olduğunu gösterdiğini vurgulayan
Çağlar, son 17 çeyrektir büyüyen
Türkiye ekonomisini daha da ileriye taşıyacak olan temel yaklaşımın
da bu olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Mütevelli
Heyeti Başkanımız İbrahim Çağlar
ile Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren,
Bakan Işık’a programın anısına bir
tablo hediye etti.

Engelsiz E-okul
Projeleriyle dereceye girenler ödüllerini Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın elinden aldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi yarışmaya, Mühendislik ve Tasarım
Fakültesi Öğretim Üyelerinden
Yrd. Doç. Dr. Alper Özpınar’ın
danışmanlığında Mühendislik ve
Tasarım Fakültesi öğrencilerinden
Göksenin Boz, Işıl Yürügen, Nisan
Ercan Tarhan ve Mert Bakır’ın geliştirdiği “Engelsiz Sürdürülebilir
e-Okul Projesi” ile katıldı.
E-Devlet Yenilikçi Proje Yarışması’nda sunulan projeler yenilikçilik,
kullanışlılık/yaygın etki (fayda), yazılım/sistem tasarımı ve yapılabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ek Binası’ndaki ödül
törenine Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Bakan Yardımcısı Yahya Baş, Türksat
A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ensar
Gül ve Bakanlık üst düzey yöneticileriyle birlikte, ödüle layık görülen
projelerin sahibi olan öğrencilerle
danışmanları katıldı.
Projenin danışmanı Doç. Dr. Alper
Özpınar, yarışmanın ilk defa Türkiye genelinde Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri için düzenlendiğini belirterek, “Projenin amacı;
e-devlet hizmetleri konusunda öğrencilerin bilgilerini ve fikirlerini
yarıştırabilecekleri bir ortamı oluşturmak ve bu konudaki çalışmalara
teşvik etmek ve desteklemektir. Yarışmayı düzenleyenlerin Türksat ile
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olması projeyi daha

prestijli kılıyor” dedi.
İki ödül alabilen tek üniversiteyiz.
Özpınar, projenin oluşum sürecini
de şöyle anlattı: “Yarışmaya konu
seçimini yaparken, engelli vatandaşlarımız için ne yapabileceğimizi
düşündük. İşe bu konudaki mevcut
hizmetleri ve yapılan çalışmaları
değerlendirerek başladık. Engelli
öğrencilerin eğitim gördüğü, özel
eğitim kurumları ile yaptığımız
görüşmelere istinaden e-okul uygulamasında engelli öğrencilerin
ihtiyaçlarına yönelik özel bir uygulama olmadığını gözlemledik ve
çalışmalarımızı bu konu üzerinde
yoğunlaştırarak projenin taslağını oluşturduk. Projenin teknolojik
olarak fark yaratan yenilikçi ve sürdürülebilir bir çalışma olmasını hedefledik. Bu nedenle güncel yazılım
mimarisi ve teknolojilerini kullanmaya çalıştık. Bu aşamalarda tüm
proje ekibi yoğun bir şekilde hem
araştırdı; hem de yeni teknolojileri
öğrendik. Özellikle Kinect ve Bulut
Bilişim Uygulamaları konusunda

ciddi araştırmalar ve çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar bizi diğer proje
gruplarına göre biraz daha farklı
bir konuma getirdi. Proje sunumları, değerlendirme raporları bir
bitirme projesi hazırlar gibi büyük
bir ciddiyet ve detayda hazırlandı.
Her aşamasında uzun saatler ve
geceler süren çalışmalar yapıldı.
Bu çalışmalar hem ekip çalışması
hem de ekip dağıldığında bireysel
çalışma görevlerinden oluşmaktaydı. Proje sergisi ve sunumu için bile
ayrı bir senaryo ve yazılım planladık. Tüm bu süreçler aslında gerçek
iş dünyasında yaşanan olayların
bir provası şeklindeydi. Sonuçta
hem altın madalya hem de Engelsiz
Proje başarı ödülü kazanıldı. Aynı
zamanda öğrenciler bu proje çalışmasnı Bitirme Projesi olarak da
sunup, not alacaklar.”
Özpınar, yarışmadaki en önemli kazancın tecrübe, disiplinli ve
uyumlu çalışma alışkanlıkları olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu arada birincilik ödülünü ka-

zanan ekip, projenin oluşumu ve
gelişmesi sürecinde üniversitenin
sağladığı katkılar için de Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Rıfat Yazıcı, Dekan Prof.
Dr. Muammer Kalyon ve diğer akademisyenlere teşekkür ettiler.Proje
Danışmanı; Yrd. Doç. Dr. Alper
Özpınar (Mekatronik Mühendisliği). Takım Üyeleri; Göksenin Boz,
Işıl Yürügen, Nisan Ercan Tarhan,
Mert Bakır (Bilgisayar Mühendisliği)
Altın Madalya
Engelsiz Sürdürülebilir e-Okul
Projesi
En İyi “Engelsiz Proje” Başarı Ödülü; Engelsiz Sürdürülebilir E-Okul
Projesi
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“İletişim Söyleşileri” Eğitim haberlerine gazeteler ne
başladı
kadar yer ayırıyor?

Halkla İlişkiler Uygulama Atölyesi’nin
düzenlediği “İletişim Söyleşileri”nin
ilk konuğu Kanal D ve Hürriyet Londra
Temsilcisi Ayşegül Ekinci oldu.

İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluşan Ekinci mesleki deneyimlerini
paylaştı. Dış habercilik alanındaki
çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekinci, “hayallerinizi
gerçekleştireceğiniz yolda, dünyayı
takip etmek dünya ile entegre olmak çok önemli” mesajı verdi.
Ekinci; Benazir Butto’dan Tony Blair’e, Angelina Jolie’den Rihanna’ya,
Bernie Eccleston’dan Daniel Craip’e
dünyanın tanınmış yüzleriyle yaptığı söyleşiler ve özel haber dosyalarından örnekler vererek, “Dünyada
röportaj yaptığım kişiler kült isimler ve çağımıza hep damga vuran
isimler olmasına dikkat ediyorum.
Farklılık için bu gerekli. Toplumun
merakını gidermek için çalıştığımız kadar kendi hedeflerimizi de
gerçekleştiriyoruz. Kopyacılıkla bir
değer oluşmuyor artık” diye konuştu.
Türkiye’nin sancılı bir dönemden
geçtiğini ileri süren Ekinci, ’’Türki-

ye’nin bir marka olması çok önemli.
Marka değeri oluştururken strateji
izlenmiyor ve en büyük eksiklikte
bu” dedi.
Türk basınında idol olarak gördüğü bir isim olmadığını kaydeden
Ekinci, uzun yıllar Mehmet Ali
Birand’la birlikte çalışmaktan duyduğu gururu öğrencilerle paylaştı.
Azmetmeden, disiplinli olmadan,
hedefler koymadan, büyük hayaller
olmadan, büyük bir kariyerin çok
kolay olmadığını hatırlatan Ekinci;
iyi bir kariyer sahibi olmanın tüyolarını öğrencilerle paylaştı ve yakında bir kitabının çıkacağını söyledi. Söyleşinin sonunda İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete
Çamdereli Ayşe Ekinci’ye teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.
Halkla İlişkiler Uygulama Atölyesi
tarafından gerçekleştirilen İletişim
Söyleşileri her ayın ilk çarşambası
gerçekleşiyor.

Biz sorduk; Milliyet Gazetesi Eğitim Editörü Sibel
Kahraman ve Milliyet Gazetesi Eğitim Editörü Merve Engin
Cevapladı
Buse PEHLİVAN

Sibel Kahraman: “Milliyet gazetesinde eğitim bir uzmanlık alanı olarak ele alınıyor. Eğitim muhabirlerinden oluşan ve tamamen eğitim
haberleri yapan eğitim servisi bulunuyor. Serviste genellikle 3 muhabir ve bir servis müdürü bulunuyor. Haberlerin yapılışını birkaç
başlık halinde ele alabiliriz. Rutin
haberler: rutin haberler o gün içinde yapılacak olan eğitim kurumlarının basın toplantıları, seminerler,
paneller, tanıtım veya konferanslardan oluşuyor. Eğitim kurumları yapacakları etkinlikleri bir basın bülteniyle eğitim servisine gönderirler.
Servisten görevlendirilen muhabirler bu haberleri yerinde takip
eder gazeteye döndükten sonra da
haberi yazar fotoğraflarını da yazı
işlerine teslim ederler. Eğer gazetenin o dönem eğitim sayfaları varsa
sayfayı yapan editöre teslim edilir.
İkinci grup, özel haberlerdir: özel
haber muhabirin bir haber kaynağı
aracılığıyla edindiği veya kendisinin düşündüğü bir konu hakkında

bilgi toplamasıdır. Örneğin; hangi
okulların imam hatip lisesi haline
dönüştürüleceğini önceden bilgi
toplayarak öğrenmesi veya üniversitelerin tanıtım stratejilerinin ne
olacağı konusunda üniversiteleri
arayarak bilgi toplaması gibi. Ayrıca eğitim muhabirleri dönemsel
olarak özel ekler hazırlarlar. Özel
okullar rehberi, dershaneler rehberi, üniversiteler rehberi gibi. Bu
sayfalarda bilgi bulunmakla birlikte
daha çok hedef kitlenin ilan vermesine yönelik eklerdir.
Milliyet gazetesinde eğitim haberciliği çok önemli idi; ancak yıllar
içinde özellikle özel eğitim kurumlarının artmasıyla eğitim sayfaları
daha çok ilan almaya yönelik sayfalar haline geldi. Bu da beraberinde
daha çok tanıtım haberlerinin yer
aldığı özel haberciliğin ise; yapılamadığı sayfalarla karşı karşıya kalmamıza neden oldu.”
Merve Ergin: “Eğitimin hem toplum hem de devlet açısından önemi
kaçınılmaz. Bu
yüzden de eğitim haberleri,
yapılırken ayrı
bir dikkat ayrı
bir bilgi ve deneyim gerektirir. Ülkemizde
en sık değişen
sistemlerden
biri de şüphesiz
eğitim sistemi.
Her yeni gelen
sistemi iyisiyle, kötüsüyle,
doğrusuyla,
yanlışıyla insanlara aktarabilmek için
önce bu sistemi
haberi yapan
muhabirin çok
iyi anlaması ve
benimsemesi
gerekir. Sadece yeni gelen
sistemi değil,
daha
önceki
sistemleri de
karşılaştırma
yapabilme adına benimse-

miş olmalı. Her alanda olduğu gibi
eğitim muhabirliğinde de hataya
yer bırakılmamalı. Haber doğru
kaynaklardan doğru bilgiyle hazırlanmış olmalı ve -eğitim alanı için
konuştuğumuzdan- haber öğrencilerin ya da öğretmenlerin vb. zihinlerini bulandırıcı nitelikte olmamalı. Star Gazetesi’nde haftada iki gün
eğitim sayfası çıkarılır. Güncel eğitim haberlerinin yanı sıra yaklaşan
merkezi sınavlar öncesi sınavlara
hazırlanan öğrencilere motivasyon
verici bilgiler, uzmanlardan alınan
görüş ve tavsiyeler, gazetemizde
büyük yer tutar. Aynı durum sınav
sonrasında da geçerlidir. Sınavın
etkileri hem öğrencilere hem de uzmanlara sorulabilir. Eğitim muhabiri, doğru bilgiyi doğru kaynaklardan alabilmesi için özellikle Milli
Eğitim Bakanı, Basın Müşaviri ya
da müsteşarları ve İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü ile yakın iletişimde
olmalı. Her toplantısını elinden geldiğince takip etmeli, ama özellikle
akşam toplantılarına mutlaka katılmalıdır. Çünkü özellikle bakanlıkla ilgili özel haberleri akşam gayri
resmi rahatlıkta yapılan toplantılarda almak daha mümkün olacaktır.
Bunun dışında üniversitelerin kurumsal iletişimleriyle, özel okullar
ile ilgilenen kurum ve derneklerle
de iletişim halinde olunmalıdır.
Üniversitelerde yapılan yenilikler,
icatlar, öğrenci başarı öyküleri ayrıca önem verdiğimiz konulardandır.
Bunun yanı sıra özel okullara erken
kayıtlar, yurt dışı eğitim fırsatları,
burs haberleri gibi pek çok bilgilendirici konu da gazetede yer almaktadır. Eğitim sayfası, sayfanın yarısından ibarettir. Diğer yarısı ilandır
ve birkaç köşe yazısı vardır.”

Ömrümden Uzun İdeallerim Var: Tegv Ziyareti

Üniversitemiz öğrencileri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfını ziyaret etti.
Mert YALÇIN
Hukuk Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ticari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin bir araya geldiği ‘’Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı’’ dersi çerçevesinde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) ziyaret gerçekleştirildi.
Suna Kıraç tarafından 1995 yılında kurulmuş olan TEGV’in amaçları; bilimsel yetkinliklere sahip, aydın, sağduyulu, kendine güvenen ve hoşgörülü,
soran, araştıran, çözüm üreten, ulusal ve evrensel değerlere inanan, Türk
kültür ve uygarlığına gönül veren gençlerin yetişmesini sağlayan bir eğitim sistemi inşa etmek. Bu doğrultuda TEGV, Türkiye’nin dört bir yanında

çalışmalarını sürdürmekte ve gelecek kuşakların yetişmesinde
önemli bir rol üstleniyor. TEGV bünyesinde farklı bölgelerde
eğitim parkları, öğrenim birimleri ve Ateşböceği gezici birimleri bulunuyor.
Üniversitemiz öğrencileri, ziyaretleri kapsamında Fatih’te yer
alan Zeyrek Öğrenim Birimi’ne sınıf olarak gitti. Öğrenciler,
TEGV yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumu izledikten sonra çocuklarla bir araya geldi. Gezi sırasında öğrencilerimiz, çocuklarla sıcak bir iletişim kurmaya çalışarak onların
kendilerini ifade etme, daha sağlıklı yaşama ve vatandaşlık
hakları gibi konularda bilgi düzeylerini arttırmayı amaçladılar.
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RADYO ATÖLYESİ
YAZ ÇALIŞMALARI

Şu anda deneme yayını yapmakta olan
“İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Sesi”
Radyosu bünyesinde bir yaz eğitimi
gerçekleştirilecektir.
Başta İletişim Fakültesi Öğrencileri
ve Akademisyenleri olmak üzere;
üniversitemizin bütün öğrenci ve
akademisyenlerine açık olacak

eğitim çalışmaları 1, 2, 3, 7, 8, 9 ve
10 Temmuz 2014 günlerinde Sütlüce Kampüsü’nde yapılacaktır.
Genel Yayın Yönetmeni Nejat
Çetinok’un gözetiminde yapılacak eğitimin ana başlıkları
şunlardır:
Radyo
Programı
Yapımı Eğitimi, Nefes, Ses, Diksiyon
Eğitimi,
Spikerlik
Eğitimi,
Program
Sunumu
Eğitimi,
Metin Yazarlığı Eğitimi; Haber Yazımı
ve Sunumu Eğitimi;
Teknik Yapım ve Yayın Eğitimi; Dijital
Radyoculuk Eğitimi;
Arşivcilik
Eğitimi
Uygulamalar.
Bu çalışmalara katılmak isteyenlerin
başvuru kayıtlarını
Yayın Koordinatörü
Yasin Söğüt radyo
stüdyosunda yapacaktır. Son başvuru
tarihi 20 Haziran
2014 Cuma günüdür.

GAZETEM

YURT DIŞINDA YABANCI
DİL EĞİTİMİNDE
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Her yıl yüzlerce genç, ingilizce öğrenmek için Amerika’dan
Kanada’ya İngiltere’den Avusturalya’ya dil kurslarına gidiyor. Türkiye yabancı dil için yurtdışına öğrenci gönderen
ülkeler arasında 3. sırada bulunuyor.
Buse PEHLİVAN

Globalleşen dünyada İngilizce’nin
ortak dil olması ve pek çok şirket
çalışan seçiminde yabancı dili zorunlu hale gelmesi dil kurslarına
rağbeti arttırdı.
Okullarda zorunlu olmasına rağmen, dilde pratik yapamama ve İngilizce konuşamama gibi nedenlerle ingilizce öğrenemeyen gençler,
kısa sürede yabancı dil öğrenebilmek ve pratiğe dökebilmek için ise;
yurtdışı kurslarını tercih ediyor.
Türkiye’den artan talebi göz önüne
alan İngiltere, Kanada, ABD, Malta,
Avusturalya gibi ülkeler gençlere bu
anlamda geniş olanaklar sunuyor.
Yurtdışına öğrenci gönderen bir

danışmanlık
şirketinin eğitim danışmanı olan Semra
Bayram, son
5 yılda yabancı dil için giden gençlerin
sayısının 75
bini geçtiğini
söylüyor. Öğrencinin ekonomik durumuna göre çeşitli ülke ve kurslarla
ilgili bilgi veren eğitim danışmanı
Semra Bayram en çok Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada
ve Malta’nın tercih edildiğini söylüyor. Tabi bu işin maliyetini göz
önünde bulundurmak gerekiyor.
Örneğin, Malta’da yaklaşık 1300
euro, İngiltere’de ortalama 3,480
sterlin, Amerika’da 12 haftalık dil
eğitimi 3,840 dolar, Kanada’da konaklama hariç 8 haftalık kurs 1,880
Kanada dolarına denk geliyor.
Avusturalya’da ise; 8 haftalık eğitim
ortalama 1,1920- 2,280 Avusturalya
doları arasında değişiyor.

Uluslararası Girişimcilik Dersi Sınıfı:
Sosyal Girişimci Bir Sınıf!

“Biz gençler kendimizi geliştirirken; sosyal değer üretebileceğimiz, sürdürülebilir bir
model arayışına girdik. İşte tam da bu dönemde karşımıza “sosyal girişimcilik” kavramı
çıktı!” Nasıl mı?

İ

stanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı
seçmeli derslerinden “Uluslararası
Girişimcilik” dersine, Yrd. Doç.
Dr. Öykü İyigün tarafından konuk
konuşmacı olarak Sosyal Girişimci
Genç Liderler Akademisi (SOGLA)
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Timur
Tiryaki davet edilmişti. Tiryaki,
sosyal girişimcilik ile ilgili sunum

yaparak; öğrencilere faydalı bilgiler
verdi ve girişimcilik ile ilgili tecrübelerini paylaştı.
Ders kapsamında, sosyal girişimcinin kim olduğu, sosyal girişimcilerin nasıl faaliyet gösterdiği, bu
kişilerin hangi değer ve yetkinliklere sahip olduğu detaylı olarak anlatıldı. Tiryaki, sosyal girişimciliğin
“önce sistem” değil, “önce insan”
üzerine odaklandığını ve “girişim-

cilik becerileri” ile “topluma hizmet
etme” güdüsünü bir araya getiren
birçok projeye imza attıklarını ifade etti ve bu projeleri sundu.
“Yüksek Lisans öğrencileri, sosyal
girişimcilik konulu ilk projeleri için
kolları sıvadı!”
Projeye katılan öğrencilerden
Gülhan Sarı süreci şöyle ifade ediyor: “Yrd. Doç. Dr. Öykü İyigün gözetiminde derste sunumu yapılan
sosyal girişimcilik projelerinden
‘Bir, Silgi, Bir, Kalem’i seçtik. Önce
aramızda para topladık ve ardından
www.birsilgibirkalem.org sitesinden kütüphanelerine kitap ihtiyacı
bulunan Şanlıurfa’dan Suruç Saygın Köyü’ne çocuk hikâye kitapları,
Kahramanmaraş’tan Döngele Durdular İlkokulu’na Dünya Klasikleri
seti ve Van’dan Muradiye Uluşar
Zincirli İlkokulu’na hikâye setler
seçip gönderdik. Bu projemiz ile
Türkiye’nin uzak köşelerinde bütün
olumsuzluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan okullara bir el de biz
uzatalım istedik. Yok olmaya yüz
tutan değerleri yeniden hatırlamayı
ve birlikte paylaşmayı hedefledik.”

Ayda bir yayımlanan
haber ve kültür - sanat gazetesidir.
Yıl: 6 / Sayı: 31 / 2014
İstanbul Ticaret Üniversitesi adına
sahibi
Prof. Dr. Nazım Ekren (Rektör)
5187 sayılı kanunla sorumlu müdür
Prof. Dr. Mete Çamdereli (Dekan)
Genel Yayın Yönetmeni
Uzm. Öğr. Gör. Nurullah Kadirioğlu
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Mete Çamdereli
Doç. Dr. Celalettin Aktaş
Öğr. Gör. Dr. Burak Yenituna
Arş. Gör. Mehmet Gülnar
Uzm. İhsan Eken
Editörler
Arş. Gör. Ayşegül Elif Karagülle
Arş. Gör. Berk Çaycı
Sayfa Tasarımı
Kübra Özaydın
Mehmet Baştuğ
Fotoğraflar
TifMedya
Muhabirler
İlayda Yılmaz, Buse Pehlivan, Büşra
Günay, Ali Osman Özel, Seda Şakiroğlu,
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Gazetem, İstanbul Tİcaret Üniversitesi
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hazırlanmıştır. Yazı ve fotoğrafların tüm hakları
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alıntı yapılabilir.
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Acımızı İçimize Gömdük!
Türkiye ‘de, 1941 yılından bu yana maden ocağı kazalarında
3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Tarihler 13 Mayıs 2014’ü
gösterdiğinde Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle
sonuçlanan facia ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok
can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin yüreğine ateş düşüren Soma’daki
maden kazasının ardından başlatılan yardım seferberliğiyle
ülkemiz insanı adeta tek yürek oldu. İstanbul Ticaret Odası
da; Soma’daki maden faciası ile ilgili olarak şehit ailelerine
yönelik bir dizi destek kararı aldı.
Ali Osman ÖZEL
Soma’daki kömür madeninde vardiya değişimi sırasında, madenin
400 metre altında 700’den fazla işçi
bulunuyordu. Saatler 15.00’i gösterdiğinde madendeki elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir yangın çıktı. Yangın başlar
başlamaz madenin çıkış kısmına
yakın bir alanda çalışan işçiler dışarı çıkmayı başarmıştı; ama yaklaşık 300 işçi, çıkan yangın sebebiyle
madenin alt katlarında mahsur kaldı. Facia tüm yurdu gözyaşlarına
boğarken; 13 Mayıs’tan itibaren 3
günlük ulusal yas ilan edildi. Ulusal
yas nedeniyle ülke genelinde ve dış
temsilciliklerde bayraklar yarıya
indirildi.

Soma, Cumhuriyet tarihinin en
büyük maden faciası olarak kayıtlara geçti. 1941 yılından bu yana
Türkiye’deki maden ocaklarında,
çoğu grizu patlaması olmak üzere, göçük ve yangın gibi sebeplerle
meydana gelen kazalarda 3 binden
fazla işçi hayatını kaybetti; 100 binin üzerinde işçi yaralandı; ancak
hiçbirinde ölü sayısı Soma’daki
kadar çok olmamıştı. 1983 yılında
Zonguldak’ın Armutçuk ilçesinde
meydana gelen grizu patlamasında
maden ocağı 103 işçiye mezar olurken; 7 yıl sonra Amasya’da meydana gelen patlamada 68 işçi hayatını
kaybetti. 1992 yılında ise; Kozlu’da
yaşanan ve yine grizu patlaması
nedeniyle 263 kişi yaşamını yitirirken; ilerleyen yıllarda Yozgat’ta,
Karaman’da, Kastamonu’da, Balıkesir’de, Bursa’da ve Zonguldak’ta
yaşanan kazalar madencilik tarihimizin en acı anılarını halen yüreklerde barındırıyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve
üniversitemizin Mütevelli Heyeti
Başkanı İbrahim Çağlar, facianın
ardından yaptığı açıklamada, “Millet olarak sahip olduğumuz birlik,
beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma hasletlerimizi sergilememiz
ve tek yürek olmamız gereken bir
zamandayız. Şehit madencilerimizin ailelerinin yanında olmaya
devam edeceğiz. İstanbul Ticaret
Odası yönetimi olarak şehit ailelerine 2 milyon lira nakdi bağışta bulunma kararı aldık” demişti. Gıda
maddeleri içeren 500 yardım kolisini Soma’ya gönderen İTO, yardımlarını sürdürmekte kararlı. Mütevelli Heyeti Başkanımız İbrahim
Çağlar’ın “İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni tercih eden şehit madencilerimizin çocuklarının eğitim ve
barınma giderlerini eğitim hayatları boyunca karşılayacağız” mesajının ardından ayrıca; İstanbul
Ticaret Üniversitesi
Öğrenci
Konseyi ve Öğrenci Kulüpleri de

Somalıların ve işçi ailelerinin yaralarının sarılmasına katkı sağlamak amacıyla destek kampanyası
başlattı. Çalışmalar kapsamında,
maden kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan madencilerin
çocuklarına tüm eğitim ve öğretim
hayatları boyunca manevi destekte bulunulması ve Elmadere Köyü
ile sürekli iletişim halinde kalınıp,
madenci yakınlarının taleplerini
ilgili mercilere ulaştırma noktasında faaliyetler düzenleniyor. Ayrıca
İstanbul Ticaret Odası, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin
sponsorluğunda yürütülecek sosyal

Karanlığın Gözleri, Ali Osman ÖZEL

sorumluluk projelerinin geliştirilerek hem madencilerin çocuklarının
hem de köyde yaşayan diğer ailelerin çocuklarının vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunulacak.
İzmir’in Kınık ilçesine bağlı “Elmadere Köyü” ayrıca kardeş köy ilan
edilecek.
Burası maden ocağı,
ana kucağı değil!
Madencilerin yaşam ve çalışma
koşulları ile Türkiye’deki maden
kazaları ile ilgili İletişim Fakültesi
öğrencileri, 2007 yılında bir belgesel çalışmasına imza atmışlardı. Mezun öğrenciler Mete Bağcı,
Talha Baltacıoğlu, Ertan Can, Can
Diker, İhsan Eken ve Berktan Kuru,
1992 yılında, 263 işçinin hayatını
kaybettiği Zonguldak’taki maden
ocağındaydı. İhsan Eken, bugün
İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde ve İletişim Fakültesinde
uzman olarak görev yapıyor. Belgesel çalışmasını hazırladığı dönemde bizzat madencilerle birlikte
facianın yaşandığı madene girerek,
işçilerin çalışmalarını ve yaşamlarını yerinde inceleyerek, bir hafta
boyunca sorunlarını dinleyerek
onların çalışma koşulları hakkında
yakından bilgi sahibi olanlar arasında. Eken, Zonguldak denilince
alka ilk gelenin kömür madenleri
olduğunu; ancak içerde neler yaşandığının pek bilinmediğini söylüyor. Ona göre; bir madencinin,
“işindeki yoğun temponun, maddi
sıkıntının ve ailesi ile az olan ilişkisinin yanısıra karşılaştığı en büyük
zorluk ölüm tehlikesidir” diyor. Bir
madencinin, günde sekiz saatlik bir
vardiya ile çalıştığını belirten Eken,
sekiz saatini yeraltında kazı yaparak geçirmesi yetmiyormuş gibi bir
de madencinin işten eve dönerken
yolda geçirdiği süreyi düşünme-

si gerektiğinden bahsetmektedir.
Zonguldak’taki çoğu madencinin
her gün 2-3 saatini yolda geçirdiğini söyleyen Eken, madencilerin
ailelerine ne de arkadaşlarına ayıracak vakitlerinin kalmadığını söy-

lüyor.
“İşine gelen madenci, giyinip kuşandıktan sonra 80 kişilik kafes denilen devasa bir asansöre binerek
yerin 400 veya 600 metre altına iner
ve çalışma yerlerine gider. Burada
sekiz saatini geçirecek olan madenciyi, karanlık, zorlu, yorucu ve
en ufak bir hatanın ölümle sonuçlanabileceği bir süreç beklemektedir. Örneğin; madenci, üzerinde
en ufak bir kıvılcım çıkarabilecek
eşyayı mutlaka yukarda bırakmalıdır. Yoksa madende bulunan grizu
ve metan gazı devasa bir patlamaya
yol açabilir. Hele ki bunun üstüne
bir de kömür patlaması yaşanırsa

işte o zaman facia gelir.” Bu kadar
tehlikeli bir işi, ailelerinin geçimini
sağlamak için ve geleceklerini güvence altına alabilmek için yaptıklarını belirten İhsan Eken, işçilere
ödenen aylık ücretin, asgari ücretin
3 ya da 4 katı olduğunu belirtiyor.
Göze aldıkları tehlikenin karşılığında aldıkları ücretler komik sayılabilecek bir durumda ve Eken’e
göre; tehlike ile burun buruna yaşamak, madencilerin psikolojilerinde
büyük bir etki yaratmış; “Onlar,
hayatın her anını güzel bir şekilde
değerlendirmeye çabalıyor çünkü
ölümün her an yanıbaşında durduğunu bilerek çalışmak gerçekten
çok kötü bir duygu” diyor.
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Dünyanın en güzel şehirlerinden biri: San Diego

Ilık iklimi, doğal limanı, heyecanlı ve vahşi yaşam ortamları
ile bilinen San Diego’ya yolculuğun küçük bir hikâyesi…
Büşra GÜNAY
Cana yakın insanları, sessiz sakinliği ve muhteşem kumsalları ile
ünlü bir California şehri San Diego.
Meksika’ya olan yakınlığı nedeniyle şehirde Meksika kültürü yoğun
olarak hissedilmektedir. Şehrin
nüfusun yaklaşık %60’ı hispaniktir.
San Diego’ya adım attığınızdan itibaren Amerika’ya değil, Meksika’ya
geldiğinizi sanırsınız. Zaten ilk
duyduğunuz dil İspanyolca, etrafınızdaki insanların birçoğu Meksikalı, Latin müzikleriyle birlikte karnaval havasına girip ritimlere ayak
uydurmaya çalışırken buluyosunuz

kendinizi.
İspanyollar 1542 yılında şehri ilk
keşfettiklerinde kentte hiç ağaç olmadığı söylenir. Yaklaşık 200 yıl
İspanyolların egemenliğinde kalan
şehir bugünlerde tüm dünyadan
turistlerin akın ettiği bir cazibe
merkezi haline gelmiş. California
dünyanın en güzel iklimine sahip
bir bölge, yazları bunaltmayan bir
sıcaklık kışları ılık. Fakat bölge
deprem bölgesinde olduğu için sık
sık sallantıları hissetmek zorunda
kalıyorsunuz. İlk başlarda tedirgin
olsanızda alışıyorsunuz. Çünkü

mimarisi ona göre yapılmış ve gerekli önlemler alındığı için genelde
güvende olduğunuzu hissediyorsunuz.
Şehrin adı, İspanyollara ait üç ana
keşif gemisinin birinden geliyor.
İspanyollar buraya geldiklerinde ilk
olarak Down Town olarak adlandırılan bölgeye yerleşmişlerdir. Bu
bölge günümüzde kentin en tarihi
ve hareketli bölgesidir. San Diego’nun ilk kurulduğu tarihi semt
bugün tarih parkına dönüştürülmüş: “Old Town San Diego State
Historic Park” olarak adlandırılıyor. Birçok turist bu parka gelerek
geçmişin izlerini sürmeye çalışıyor.
Diğer taraftan şehrin en ünlü semtleri La Jolla ve askeri havaalanının
bulunduğu Miramar’dır. La Jolla,
özellikle zengin kesimin yaşadığı doğal bir koydur. Bu koyda çok
sayıda fok balığı da görebilirsiniz. San Diego’da çok sayıda müze
de bulunmaktadır. Bunlardan en
önemlisi ise; San Diego’nun körfezinde bulunan Midway Müzesidir.
Müze bir uçak gemisine kuruludur
ve bu gemi 2. Dünya Savaşı sırasında Japonlara karşı ilk ateşin açıldığı
gemidir.
Coronado adası San Diego’ya uzun
bir köprü ile bağlanmıştır. Bu ada
birçok dünya liderine ve ünlülere
ev sahipliği yapmıştır. Şehrin ortasındaki uzun köprüden karşıya
geçtiğinizde gördüğünüz evlere
hayran kalıyorsunuz. Bu tarafta
mimari daha müstakil evlerden

oluşuyor, uzun ve görkemli binalar burada yok. Okyanus kenarındaki restoranlarda oturduğunuzda
karşı kıyıdaki büyük ve görkemli yapıları izleyebiliyorsunuz ve
sanki başka bir şehirdeymişsiniz
gibi hissediyorsunuz. Adanın en
meşhur yeri 1888 senesinde yapılmış olan Hotel Del Coronado’dur.
Meksika restoranlarının bulunduğu ve Meksika’ya özgü mimariden
oluşan yapıların olduğu Old Town
bölgesi bir kovboy kasabası. Binalar rekonstrüksiyonda olsa orjinallerine sadık kalınarak inşa edilmişler ve 1800’lerde San Diego’daki
eski yaşamı anlamak için başarılı
olmuş.
San Diego’ya gelindiğinde özellikle

sörf yapmak isteyenler için Pasifik
Plajı vazgeçilmez bir yerdir. Önemli sörf organizasyon ve yarışmaları da zaten burada yapılmaktadır.
Diğer taraftan Ocean Beach, Mission Beach, La jolla ve Black Beach
şehrin en güzel plajları arasında yer
almaktadır. Şehirde dağcılıktan tutun da kayak ve golf gibi bir çok aktivideye katılmak mümkün. Bunun
yanında Balboa Park, zengin doğal
alanlarıyla şehrin en etkileyici yerlerinden biridir ve dünyaca ünlü
San Diego Hayvanat Bahçesine de
ev sahipliği yapmaktadır. Gösterileriyle ünlü Seawold ile hayvanat
bahçesinde bulunan Safari Park,
vahşi yaşamı izlemek isteyenler için
vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

“Girişimci Koçluğu”nda Uygulamalı Adım
İstanbul Ticaret Odası ve Üniversitemizin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Girişimci Koçluğu Projesi”

çerçevesinde; Kâğıt, Kırtasiye ve
Ambalaj Komitesi Başkanı Ender
Karvar öğrencilerimizi

Ümraniye’de, Derya Dağıtım A.Ş.
nin merkez binasında ağırladı. Söz
konusu proje çerçevesinde aynı komitede yer alan öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Arzu Çiftoğlu Çabuk’un
da katıldığı kurumsal gezide, önce
hep birlikte öğle yemeği yenildi. Yemeğin ardından 8.000 m2’lik kapalı
alana sahip; kitap, kırtasiye, bilgisayar sarf malzemeleri, oyuncak,
hediyelik eşya grubu, kağıt ve kağıt
ürünleri olmak üzere 80.000 çeşit
ürünün yer aldığı merkez binada
öğrenciler, bu şirketin işleyişi ve
çalışma prensipleri konusunda bilgilendirildiler. Bilgilendirme, bina
gezisi sonrası çay sohbetinde de devam etti. Yuşa Eyüpoğlu’nun 19. yaş

gününün de kutlandığı toplantıda
öğrencilerimiz, Ender Karvar’a gelecekle ilgili planlarından bahsettiler, çeşitli sorular sordular. Karvar
tecrübelerini paylaşırken onlara iş
hayatı hakkında ipuçları da verdi:
“Başarı sizsiniz arkadaşlar, sakın
başarıyı başka bir yerde aramayın.
Çok çalışın, daima kendinizi geliştirin, yerinizde saymayın. İngilizceniz ana diliniz kadar iyi olsun.
Bunun yanı sıra mutlaka ikinci
bir yabancı dil öğrenin, tercihinizi
Çince ve Rusça’dan yana kullanın.
Zaman çok çabuk geçiyor, her anı
en iyi şekilde değerlendirmeniz lazım. Günümüzün önemli kavramlarından biri de sürattir. Eskiden

büyük balık küçük balığı yutardı;
artık küçük de olsa hızlı olan diğerini yutuyor.”
Öğrencilerimize günün anısı olarak bir dolma kalem ve istedikleri
bir kitabı hediye eden Karvar, yaz
tatilini onun firmasında çalışarak
geçirmek isteyenlerin bu isteğini de
memnuniyetle kabul etti.
Hem eğlenceli hem bilgilendirici
böyle güzel bir gün yaşattıkları için
başta Ender Karvar olmak üzere bize her konuda yardımcı olan
Derya Dağıtım bünyesindeki tüm
çalışanlara çok teşekkür ederiz.
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1st ICCIA / International Conference
on the Contemporary Issues in Aviation
Üniversitemizin Aviation Management Kulübü, Küçükyalı
Yerleşkesi Konferans Salonunda “Havacılıkta Güncel
Konular” konulu uluslararası İngilizce konferans düzenledi.

LÖSEMİLİ MİNİKLERİN
HAYALLERİ HAYAL AĞACI
İLE GERÇEKLEŞTİ

Meslek Yüksekokulu Hava Lojistiği Program Başkanı Mustafa Emre
Taşçı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa konuşmacı
olarak EGYPT AIR Genel Müdürü
Mrs. Iman Abdelgawad, TURKISH
DO&CO Ticari Direktörü Mr. Reinhard Kopp, The State School of
Higher Education in Chełm
Üniversitesi’nden Mr. Grzegorz
Zajac katıldı.
Üniversitemizde ilki düzenlenen
uluslararası havacılık konferansının temel hedefi Türkiye’de de oldukça hız kazanan havacılık sektörünün akademi ve iş dünyasını bir
araya getirerek temel dinamiklere
hız kazandırmak. Ayrıca üniversitenin temel taşı olan öğrencilere,
katılım zemini hazırlamak konferansın ruhunu oluşturmaktadır.

Kim ne mesaj verdi?
EGYPT AIR Genel Müdürü Mrs.
İman Abdelgawad, şirketinin sektördeki konumunu anlattı ve Türkiye ile Mısır’ın havacılıkta önemli
hatlar üstünde olduğunu dile getirdi. Abdelgawad, Uzakdoğu ile
Afrika hattı üzerindeki hava taşımacılığında ciddi avantajlar bulunduğunu söyledi. Mr. Grzegorz
Zajac da, Avrupa’da ve tüm dünyada havacılık güvenlik sistemlerinin
gelişimi ve uygulamalarla ilgili bilgiler verdi. Zajac, bu alanda kritik
tartışma noktalarının olduğuna
değindi. Mr. Reinhard Kopp ise;
Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere olmak üzere, havacılık sektöründe yer alan tedarik
zinciri entegrasyonunun önemine
değinerek; son yıllarda yaşanan
güncel temel meselelerle ilgili gö-

rüşlerini sundu. Öğretim görevlilerimizden Mustafa Emre Taşçı
da, ise “FLIGHTPATH2050” başlığı altında Havacılığın son güncel
konularını ve önümüzdeki 30 sene
içinde sektörü bekleyen temel meselelerin neler olabileceği konusunda konuştu.
Konferansın sonunda Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr.
Ömer Özkan ve Havacılıkta Yer
Hizmetleri Yönetimi Program
Başkanı Öğretim Görevlisi Mustafa
Emre Civelek katılımcılara plaket
takdim etti. Konferansın sonunda
Aviation Management Kulübü’nün
hazırladığı üç model helikopter ise;
yapılan çekilişle üç öğrenciye hediye edildi.

Ayşe Şasa vefat etti
Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa, tedavi
gördüğü hastanede vefat etti. 1941
yılında İstanbul’da doğan Şasa’nın,
Yeşilçam Günlüğü, Delilik Ülkesinden Notlar, Şebek Romanı, Bir Ruh
Macerası adlı kitapları bulunuyor.
Son Kuşlar, Ah Güzel İstanbul,
Utanç ve Gramofon Avrat, Ölmez
Ağacı, Dinle Neyden gibi filmlerin
ise senaryosu ona ait.
Şasa, 1963 yılından itibaren senaristlik yaptı. Bu yıllarda kendisi-

ni Marksist olarak tanımlıyordu.
Kemal Tahir ile güçlü bir dostluk
kurdu ve bu dostluğun onun üzerinden derin etkileri oldu.
1980’li yıllarda ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirdi. Doktorlar
şifozren tehşisi koydu. On yıllık
inziva dönemi sırasında sinema piyasasından tamamen çekildi. 1993
yılında sinemayla ilgili Yeşilçam
Günlüğü adlı denemeleri yayınlandı. Ayşe Şasa, 2013’te 32. İstanbul
Film Festivali kapsamında Sinema

Onur Ödülü almıştı.
Kitapları:
Bir Ruh Macerası, Yeşilçam Günlüğü, Düş Gerçeklik Sinema (Sadık Yalsızuçanlar-İhsan Kabil-Ayşe
Şasa), Delilik Ülkesinden Notlar,
Şebek Romanı, Vakte Karşı Sözler
(Ömer Tuğrul İnançer - Ayşe Şasa
- Berat Demirci)
Senaryoları:
Kanayan Yara Bosna (1993), Her
Gece Bodrum (1992), Hiçbir Gece
(1989), Arkadaşım Şeytan (1988),
Gramofon Avrat (1987), Merdoğlu Ömer Bey (1986), Ölmez Ağacı
1984), Ve Recep ve Zehra ve Ayşe
(1983), Hacı Arif Bey (1982), Deli
Kan (1981), Kambur (1973), Utanç
(1972), Cemo (1972), Battal Gazi
Destanı (1971), Unutulan Kadın
(1971), Güllü (1971), Yedi Kocalı
Hürmüz (1971), Köroğlu (1968),
Cemile (1968), İlk ve Son (1968),
Harun Reşid’ın Gözdesi (1967), Balatlı Arif (1967), Kozanoğlu (1967),
Ah Güzel İstanbul (1966), Toprağın Kanı (1966), Murat’ın Türküsü
(1965), Son Kuşlar (1965), Çapkın
Kız (1963), Dinle Neyden (2008)

Yaşları 4 ile 16 arasında değişen lösemi hastası miniklerin hayalleri,
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Sütlüce
Yerleşkesi’nde, “Her Dal Bir Hayal” adı
altında gerçekleştirilen proje sayesinde
gerçeğe dönüştü. Sütlüce Yerleşkesi’nde
kurulan “Hayal Ağacı”nın dallarına asılan
dilekler, destek veren gönüllüler
aracılığıyla gerçekleştirildi.
Basında da büyük yankı bulan
proje, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde
tedavi gören lösemi hastası çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürdü. Projenin ilk aşamasında,
Ticaret Üniversitesi Derneği Üyeleri, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Her
Dal Bir Hayal” t-shirtlerini giyerek;
“Küçücük Donuşlarla Kocaman
bir Hayali Gerçekleştirmeye Var
Mısın?” sloganıyla yola çıkarak,
çikolata ve davetiyelerini dağıttılar. Bu slogan ile kemik iliğinin
ve kemik iliği bankasının önemi
konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan İstanbul Ticaret
Üniversitesi Derneği Üyeleri, aynı
zamanda yardım yapmak isteyenleri de Hayal Ağacı’na davet
ettiler. Hayal ağacına asılan dilekler çok kısa bir sürede tükendi.
Ağacı ziyaret eden İstanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nazım Ekren, halen tedavisi sürmekte olan üniversitemiz mezununun kardeşinin hayalini gerçeğe
dönüştürdü. Projeye, akademik ve
idari kadro da büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Hayal Ağacı’nı bizzat
ziyaret ederek birçok hayali gerçeğe
dönüştürdü. Ticaret Üniversitesi
Derneği üyelerini duyarlı projelerinden ötürü tebrik eden Çağlar;
önümüzdeki dönemlerde projenin
ulusal çapta bir boyut kazanması
için İstanbul Ticaret Odası olarak
ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti.

Dağcılarımız Ballıkayalar’da…

İstanbul Ticaret Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları
Kulübü Gebze Ballıkayalar’a gezi ve kaya tırmanışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe kulübün danışmanı Doç. Dr.
Esin Okay ile eğitmeni İbrahim Akçay eşlik etti. Ballıkayalar tırmanış alanında Akçay tarafından verilen kaya
tırmanışı eğitiminin ardından katılımcılar tırmanışı gerçekleştirdi. Doğanın güzelliklerini gözlemleme fırsatı
bulan katılımcılar akşam saatlerinde dönüş yaptı.
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Kürek Takımı Dragon Boat Yarışlarında
İlk 40 Arasında Yerini Aldı
İlki 2008 yılında gerçekleştirilen ve dünyanın üç
büyük festivalinden biri olarak
kabul edilen
Dragon Boat
Festivalinde
üniversitemizin kürek takımı genç ekibiyle
mücadele etti.

3

1 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihlerinde Haliç’te gerçekleştirilen
ve kurumsal anlamda en geniş katılımlı sportif etkinlik olan Dragon
Boat Festivali tamamlandı. Festivalde bu sene 34 farklı sektörden
148 takım, 3000’i aşkın yarışmacı
20.000’in üzerinde kurumsal davetli 2 gün boyunca heyecan dolu
dakikalar geçirdi. Festivale üniversitemiz, 2 akademisyen, 5 idari personel ve 11 öğrenci ile oluşturulan
karma bir takım ile katıldı. 1. gün
yarışlarda takımımızın yarış startını üniversitemiz Genel Sekreter
Yardımcısı Mustafa Erdem verdi.
Yarışmaya katılan takımlar ‘Sport’,
‘Fun Sport’, ‘Fun’ ve ‘Fun Fun’ olarak 4 farklı kategoride mücadele
etti. Spor Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz karma takımımız
“İstanbul Ticaret Üniversitesi” en
iyilerin mücadele ettiği ‘Sport’ kategorisinde yarıştı. 2. gün yarışlarda
takımımızın startını ise üniversitemiz Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu

verdi. Üniversitemiz takımı final
yarışında 1:11;08’lik derecesi ile genel sıralamada 148 takım arasında
32. olmayı başardı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Dragon Kürek Takım Kaptanı Doç. Dr.
Esin Okay, yarışlarda senkronizasyonun önemine vurgu yaptı. Grup
iletişimi, dinamiği, disiplini ve sinerji oluşturulması için yeterli sayıda antrenman yapılması gerektiğini
belirtti. Yarışlarda ilk 12 arasında
yer alan takımların en az iki ay düzenli çalıştıklarına dikkat çeken
Okay, “Bu takımlar, festivalde hızları dışında organizasyon güçleriyle
de yarışmaktadırlar. Yarışmanın dışında; formalar, festivaldeki eğlencelere katılım, coşkulu hazırlıklar,
çeşitli gösteriler ve yarışmalar festivalin diğer öğelerini oluşturuyor.
Bu yıl da eğlenceli geçen bu sportif
organizasyona seneye tekrar katılmak ve üniversitemizi daha başarılı
bir şekilde temsil etmek istiyoruz”
dedi.

Dragon Boat Takım Listesi
Akademik Personel
Doç. Dr. Esin OKAY
Arş. Gör. Mehmet GÜLNAR
İdari Personel
Mehmet ÖZEN
Aykut ÖZEN
Fethullah YÜKSEL
Sinan YÜKSEL
Sümeyye AYDIN
Öğrenciler
Enes ÇETİN
Erdi TURAL
Alper AYDIN
Ömer YALTA
Efe BALKANLI
Mehmet ABACIOĞLU
Ezgi Duyfem KIRILMAZ
Ecem METE
Şeyda AKKUŞ
Melik ŞEKER
Cahit Mert AKDEMİR

“Bir Kitap da
Sen Uzat Gönüllere”

Seda ŞAKİROĞLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi Genç
Gönüllüler Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Kulübü tarafından başlatılan “Bir Kitap da Sen
Uzat
Gönüllere” yardım kampanyası kapsamında Mardin ve
Zonguldak’taki okullar ziyaret edildi. Kulüp yönetiminden öğrencilerimiz, Mardin Kızıltepe Yalınkılıç
İlköğretim Okulu ile Zonguldak’ın
Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar
Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı
Lisesi öğrencileri ile birlikte kitapların yerleştirilmesine yardım etti.
Mardin Kızıltepe Yalınkılıç İlköğretim Okulu’na öğrencilerimiz Ticari
Bilimler Fakültesi’nden Mehmet
Güneş ve İletişim Fakültesi’nden
Seda Şakiroğlu ile Gökçe Tekbıyık
kitapları yerine ulaştırarak çocuklarla eğitici oyunlar oynadılar.

Emre TOPÇU
biyatı Öğretmeni Ramazan Ekici
katılımcılara kütüphaneyle ilgili
bilgi verdi ve kulübün kütüphaneye
600 kitap bağışında bulunduğu belirtti. Ayrıca 3 yıl önce açılan okulun Müdürü Recep Islak ve Türk
Dili ve Edebiyatı zümresi, Musa
Bilik ve Ramazan Ekici’nin gayretleriyle kütüphanedeki kitap sayısının iki bine ulaşmasından duyulan
memnuniyet dile getirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla
başlayan söyleşi bölümünde Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok
Programlı Lisesi Müdürü Recep
Islak da bir teşekkür konuşması
yaptı. Daha sonra Karapınar Galip
Güpgüpoğlu Çok Programlı Lisesi
öğrencileri adına 10-A sınıfından
Duygu Merve Yüzlü, İstanbul
Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDEN
İKİ SERGİ BİRDEN
İletişim Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Objektifimizden Yansıyanlar” ve ‘’Bizden

Kareler’’ fotoğraf sergileri 26 Mayıs
2014 tarihinde Sütlüce Kampüsü’nde açıldı.. 50 akademik ve idari

personelin toplam 200 fotoğraf ile
katıldığı sergilerin açılışını İstanbul
Ticaret Odası Başkanı ve üniversitemizin Mütevelli
Heyet Başkanı İbrahim Çağlar, Mütevelli Heyeti Başkan
Yardımcısı Hasan
Erkesim, İstanbul
Ticaret Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Nazım Ekren ve
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Can Bilgili yaptı. Üniversitemizin akademik
ve idari personeli,
açılış töreninden
hemen sonra sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Sergi,
26 Mayıs–30 Mayıs
2014tarihleri arasında açık kaldı.

Zonguldak Karapınar Galip Güpgüpoğlu Çok Programlı Lisesi’ndeki kütüphane açılışına; Karapınar
Belediye Başkanı Ahmet Aydın,
Ak Parti İlçe Başkanı Av. Vedat
Emeksiz, Zonguldak İl
Genel
Meclis Üyesi Siyami Akçaalan,
CHP
Çaycuma İlçe Başkanı Umut Başoğlu, daire amirleri,
Çaycuma Sendika Temsilcileri,
bölgedeki okulların müdürleri,
İstanbul
Ticaret
Üniversitesi Genç Gönüllüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü’nü temsilen Emre Topçu, Fuat
Evsen ve
Karapınar Galip
Güpgüpoğlu, Çok Programlı Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri ve diğer davetliler katıldı.
Törende, Galip Güpgüpoğlu Çok
Programlı Lisesi Türk Dili ve Ede-

Dr. Nazım Ekren’e yazmış olduğu
teşekkür mektubunu okudu. Ardından bu kütüphanenin açılışında
büyük katkıları olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nazım Ekren’i temsilen plaket takdim edildi. Genç Gönüllüler Sosyal
Yrd. Ve Dayanışma Kulübü’nün
temsilcilerinden Fuat Evsen ve
Emre Topçu’ya ödülünü veren Ak
Parti İlçe Başkanı Av. Vedat Emeksiz kısa bir konuşma yaptı. Okulda
bu yıl en fazla kitap okuyan ilk üç
öğrenciye de ödül verildi. Ödül
töreninden sonra üniversitemizin
Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi
olan Fuat Evsen ile İletişim Fakültesi’nden öğrencimiz Emre Topçu
“Kitap ve Hayat” konulu bir söyleşi
yaptı. Öğrencilerin ilgiyle dinlediği
söyleşiden sonra küçük bir ikramla
program son buldu.

