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Değerli Işıklılar,

Işık Üniversitesi olarak dolu dolu bir yılı daha geride bıraktık. Yıl boyunca birbirini izleyen, iç ve dış 
iletişimimize önemli katkı sağlayan etkinliklerimiz, 2019’un son ayında da hız kesmedi. Özellikle Aralık 
ayının tümüne yayılan 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü ile ilgili etkinliklerimizden büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek isterim.

Toplumumuzdaki engelli ve dezavantajlı bireylerin; hizmetlere ve hayatın her alanına tüm bireyler gibi eşit, 
adil, kolay ulaşımlarında karşılaştıkları en büyük engelin, yine bireylerin ve toplumun bu konudaki yetersiz 
farkındalığı olduğunun altını çizmek açısından oldukça yerinde ve faydalı bir etkinlikler zinciriydi. Emeği 
geçen ve etkinliklerimize büyük bir gönüllülükle katılan akademik-idari personelimize, öğrenci 
kulüplerimizin yönetici ve üyeleri ile sevgili öğrencilerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Özellikle, “Işık Engel Tanımaz” konsepti ve “Bilgiye Işık Oluyoruz” sloganıyla hayata geçirdiğimiz, görme 
engelliler için kitap seslendirme ve bilgisayar aracılığıyla okunabilir metinler oluşturma çalışmalarımıza 
her kademeden önemli sayıda katılımın olacağını düşünüyor ve bekliyorum.

Yine 2019’un son ayında; kişisel ve mesleki gelişime hizmet eden seminerler, paneller ve konferanslar da 
etkinliklerimiz içinde önemli yer tuttu. Birbirinden değerli konukların, kendi alanlarında önemli deneyimleri 
paylaştıkları bu tür etkinliklere daha fazla katılımın, özellikle öğrencilerimizin gelecek ve kariyer 
planlamalarında ufuk açıcı bir etkiye sahip olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum.

Sportif alanda ise futbol ve voleybol takımlarımız sevindirici başarılara imza atarken, kültür ve sanat 
alanında da değerli akademisyenlerimizin çalışmalarının hem yurt içi hem de yurt dışı önemli sergilerde 
yer aldığına sevinerek tanıklık ettik. Kendilerini bir kez daha kutluyorum.

Ocak ayında ise, ülkemizde yaşanan iş kazalarını engellemeye yönelik önemli bir eğitim iş birliğine imza 
attık. Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye olarak bir araya geldik ve çalışma hayatında önemi ve ağırlığı 
giderek artan İleri Seviye Teknik & İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri konusunda protokol imzaladık. TÜV 
SÜD uzmanlığıyla Sürekli Eğitim Merkezimizde vereceğimiz bu eğitimlerin, iş kazalarında yaşanabilecek 
can ve mal kayıplarının engellenmesinde ve azaltılmasında büyük önem taşıdığını düşünüyorum.  
    
Önerilerinizle çeşitlenen, katılımlarınızla büyüyen etkinliklerimiz 2020’de de hız kesmeden devam edecek. 
Bu noktada, yorumlarınızın ve önerilerinizin önemini, bir kez daha belirtmek isterim. Büyük umutlarla 
karşıladığımız 2020’nin hepimize başarı, mutluluk ve huzur getirmesi ümidiyle, keyifli okumalar diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla     

Prof. Dr. Cemal İbiş
Rektör



3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Etkinliği Maslak’ta
Gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinliği Işık Üniversitesi Maslak 
Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Işık Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal İbiş, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun engelli 
insanlardan oluştuğunu hatırlatarak, “Ülkemizde de bu oranın göz ardı 
edilemeyecek bir büyüklükte seyrettiği bilinen bir gerçek. Bu sebeple bu 
anlamlı günün belki de en önemli kelimesi farkındalık.” diye konuştu. 

“Asıl engel çevre ve insanlardan kaynaklanıyor”
“Engellilere yönelik farkındalık toplumdaki her bireyde yüksek düzeyde oluşmadıkça, biz aslında 
engellilerden değil, engellenmiş insanlardan konuşmaya devam ediyor olacağız” diyen Rektör Prof. Dr. 
Cemal İbiş, “Üstüne basa basa tekrar etmekte fayda var; engellilik istatistik bir veri olmadığı gibi, 
yürüyememek, görememek, konuşamamak, duyamamak ya da bir uzuv veya bir işlev kaybı da değildir. 
Bugün tüm dünyada; engellilik halinin asıl kaynağının, çevreden ve insanlardan kaynaklanan 
engellemeler olduğu kabul edilmektedir. Farkına varmamız gereken asıl gerçek, budur” dedi.

ETKİNLİKLER
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“Yasalar kadar bilinç ve duyarlılık da gerekli”
Bu farkındalık toplumsallaşmadan, bu konuda bir ilerleme kaydedilemeyeceğine dikkat çeken 
Rektör Prof. Dr. Cemal İbiş, “Toplumdaki her bireyin, özgür iradesiyle, diğer tüm insanlar gibi, eşit 
ve adil bir şekilde hayata katılım hakkı mevcuttur. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bir insanın bu 
temel hakkını elinden alıyorsanız, asıl engeli siz yaratıyorsunuz demektir. Oysa bu hak, çağdaş 
dünyanın tüm insanlara tanıdığı en temel haktır. Bu konuda dünyada ve ülkemizde daha alınacak 
çok yol olduğunu söylemek zorundayım. Evet yasalarımız var. Ancak yasalar bir yere kadar ve yine 
ancak yaptırım gücüyle toplum içinde kabul buluyor. Bu konuda en az yasalar kadar, hatta daha da 
fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyse, bilinç ve duyarlılık… Bugün engelli insanlarımız; bizlerin 
duyarsızlığı ve hak tanımazlığı sebebiyle; çalışma hayatına katılamıyor, bireysel yetenek ve 
donanımlarını ifade edemiyor, hala toplumdan dışlanıyor ve eve hapsediliyorsa, kısacası, toplumda 
yaşayan her birey gibi hayatın her alanına eşit ve özgür bir erişim hakkına sahip olamıyorsa, tekrar 
vurgulamak isterim ki; asıl engel bizleriz demektir” diye konuştu. 

“Görev ve sorumluluk hepimizin” 
Bu konudaki görev ve sorumluluğun, hiçbir bahaneye yer bırakmaksızın herkese düştüğünü 
vurgulayan Rektör Prof. Dr. Cemal İbiş, “Sokakta, binada, işyerinde, hastanede, parkta, bahçede, 
okulda, sırada kısacası her yerde ve her alanda bu duyarlılığı göstermek ve yetkililerden de bunu 
talep etmekle mükellefiz. Sadece fiziksel kısıtlamaları değil, asıl büyük sebebi; engellemeyi yaratan 
zihniyetleri değiştirmek için de çalışmak zorundayız. Işık Üniversitesi olarak, akademik ve idari 
personelimizin yanında, öğrencilerimizin de bu konuda özel ve yüksek bir duyarlılığa sahip 
olduğunu söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Daha bir kaç gün önce Güzel Sanatlar 
Fakültemizin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Carilla Karahan, bir vakıf üniversitesinin 
düzenlediği “engel/sizken” isimli ve bugüne ilişkin yönelik yarışmada birincilik ödülünün sahibi 
oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Bu duyarlılığın hepimizin düşüncelerine, söylemlerine, eylemlerine, 
işine ve üretimlerine yansıdığı bir gelecek diliyorum” dedi. 



Zuhal Olcay ve Işık Üniversitesi
Otizm Orkestrası’ndan
Muhteşem Düet
Sanatçı Zuhal Olcay, Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü ile Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası 
Kulübü’nün otizme dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla, Kartal Belediyesi 
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Yağmur Adamların Psikolojisi” etkinliğinde Otizm 
Orkestrası’yla birlikte şarkı söyledi. “Bu güzel ve özel çocuklarla aynı sahnede bulunmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum” diyen Zuhal Olcay, orkestranın solisti Turaç’la birlikte Pervane’yi seslendirdi. 
Zuhal Olcay’ın Turaç’la düeti, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Zuhal Olcay’ın otizmli gençlere verdiği 
destek için teşekkür eden Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Işık Üniversitesi adına
Zuhal Olcay’a günün anısına plaket takdim etti. 

ETKİNLİKLER
08.12.2019
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Işıklılar Görme Engelliler İçin
Kitaplara Ses Olacak 
Işık Üniversitesi başlattığı çalışmayla, görme engellilerin kitaplara ve bilgiye 
erişimi için Türkiye’de hayata geçirilmiş en önemli projelerden olan Boğaziçi 
Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı’nın (GETEM) 
sesli internet kütüphanesine destek verecek. Işık Üniversitesi akademisyenleri, 
idari personeli ve öğrencileri, GETEM’in sesli kütüphanesinde yer alması 
amacıyla kitaplar seslendirecek ve görme engelliler için bilgisayar aracılığıyla 
okunabilir metinler oluşturacak. Usta tiyatrocu Tilbe Saran da proje 
kapsamında Sevgi Soysal’ın Tutkulu Perçem isimli kitabını seslendirecek.

09.12.2019

Işık Engel Tanımaz konsepti ve “Bilgiye Işık Oluyoruz” sloganıyla Işık Üniversitesi’nde başlatılan proje 
için üniversitenin Maslak kampüsünde, proje kapsamında GETEM için kitap seslendirecek usta 
tiyatrocu Tilbe Saran’ın katılımıyla tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Işık Üniversitesi’nin başlattığı 
çalışmaya destek veren tiyatrocu Tilbe Saran, “Kitap okumak zamanın sınırlı olduğu dünyada insanın 
kendine verebileceği en büyük hediye. Hem keyif alacağımız hem de ihtiyacı olanların bilgiye erişimini 
sağlayacağımız böyle anlamlı bir çalışmaya dahil olmak, gerçekten çok güzel bir duygu” dedi. Usta 
tiyatrocu Tilbe Saran, Edgar Alan Poe’nun Kuzgun adlı şiirini de katılımcılara okudu. 



Arter’e Erişebilirlik’te
Engelsiz Yaşam İçin
Tasarım Çözümleri Ele Alındı 

FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin (MTF) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle Mimarlık ve Tasarım öğrencileri için düzenledikleri “ARTER’E ERİŞİLEBİLİRLİK” 
Atölyesi,  25-29 Kasım tarihleri arasında Şile kampüsünde ve Dolapdere’deki çağdaş sanat 
mekanı ARTER’de gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında atölye katılımcıları; engelli bireylerin 
sanata erişim, sosyalleşme gibi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, çeşitli rotalardan 
“sanatın tüm disiplinlerinde programlara yer veren bir sanat merkezi” olarak tanımlanan 
ARTER’e ulaşmaya çalışırken karşılaşabilecekleri çeşitli engelleri analiz ettiler ve bu engellerin 
nasıl aşılabileceğini tartışarak farklı çözüm önerileri ürettiler.
MTF Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Nil Döğerlioğlu yürütücülüğünde Arş. Gör. Nazlıcan Aşık, 
Ekrem Kaynar ve Özde Yılmaz katılımı ile alan araştırmasına dayanan atölye çalışmasına 
Mimarlık ve Tasarım Kulübü (MİTAK) ve İç Mimarlık Kulübü’nün (İMK) desteğiyle 22 öğrenci 
katıldı. Atölye çalışmasına Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bülent 
Kahraman ve Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Süyük Makaklı, Prof. Dr. Adnan 
Uzun, Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy ve Dr. Öğr. Üyesi Gülay Kepsutlu da katkıda bulundu. 

ETKİNLİKLER
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Işık Üniversitesi’nin “Işık Engel Tanımaz” etkinlikleri 
kapsamında İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve 
Dayanışma Vakfı (İZEV) Başkanı Hakan Kural ve 
İZEV Gençlik Temsilcisi Tan Aytıs Maslak 
kampüsünde Işıklılarla bir araya geldi. Kural ve Aytıs, 
“Farkındalık ve Bütünleşme” konulu etkinlikte, engelli 
bireylerin toplumsal yaşamda kendilerini daha çok 
ifade edebilmeleri ve her yurttaş gibi yaşamın her 
alanında yer alabilmeleri için sosyalleşmenin ve 
toplumda engelli bireylerin haklarına yönelik 
farkındalığın artmasının önemine dikkat çekti. 

Işık Üniversitesi Işıklı Feministler Kulübü, “Işık Engel Tanımaz” başlığıyla 3 Aralık Dünya Engelliler 
Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve 
Dayanışma Vakfı (İZEV) gençlerini, Şile kampüste ağırladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Işıklı 
Feministler Kulübü Başkanı Aysel Can, 3 Aralık’ın engellilerin karşılaştığı sorunların dile getirildiği ve 
çözüm için yapılabileceklerin ele alınacağı bir tarih olduğunu vurguladı. Can’ın konuşmasının 
ardından, Işık Üniversitesi Müzik Kulübü’nden Alper Kış, İZEV’li gençlere müzik dinletisi verdi. Dinleti 
sırasında İZEV’li gençler de sahneye çıkarak Alper Kış’ın gitarıyla seslendirdiği parçalara eşlik etti. 

Işıklı Feministler Kulübü
İZEV’li Gençleri Şile Kampüste
Ağırladı 

İZEV’liler “Farkındalık ve Bütünleşmeyi”
Anlattı 

ETKİNLİKLER
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Işık Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü 
Üyeleri, Beyoğlu’nda bulunan Hayata Sarıl Derneği’nin 
sosyal girişimi olan ve evsizlere iş ve yaşam olanağı 
sağlayan, akşamları evsiz bireylere ücretsiz yemek 
olanağı sunan Hayata Sarıl Lokantası’na gönüllü 
çalışarak lokantaya destek verdi. Kulüp üyeleri, 
gerçekleştirdikleri organizasyonla lokantanın hem bir 
gecelik ihtiyaçlarını giderdiler hem de servis, bulaşık ve 
temizlik gibi lokantanın bir gecelik tüm işlerini 
üstlendiler. TEDx konuşmacısı olan Ayşe Tükrükçü’nün 
girişimleri ve öncülüğünde kurularak faaliyetlerine 
başlayan Hayata Sarıl Lokantası, geceleri ücretsiz 
yemek sunmanın yanı sıra evsiz bireylerin eğitimlerine 
katkıda bulunuyor, mesleki ve psikolojik destek de 
veriyor.    

Işıklılar Hayata Sarılanlar İçin Çalıştı  

TMMOB İç Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “İM2019” İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması, 
Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarışmada, Işık 
Üniversitesi  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi
Ali Cenk Boy 2018 -19 Güz Döneminde Dr. Öğr. Üyesi Elif S. Makaklı ve Dr. Öğr. Üyesi Tunca Güzeloğlu 
yürütücülüğünde tamamladığı “Art & Craft Institute in İMÇ” isimli projesiyle ikincilik ödülünün sahibi 
oldu. İM2019 İç Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’na, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan 49 üniversitenin İç 
Mimarlık/ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden 482 katılım gerçekleşti.

“Art & Craft Institute in İMÇ”
TMMOB Yarışmasında İkincilik Getirdi 



Işıklılar Yeni Yıl Partisiyle
2020 İçin Enerji Depoladı 
Işık Üniversitesi akademik ve idari personeli, Kalamış Posh’ta düzenlenen yeni yıl partisinde buluştu. 
Birbirinden canlı şarkılar ve danslarla yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu atan 200’e yakın Işıklı, 
doyasıya eğlenerek 2020 için enerji depoladı. Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ile Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Solak ve Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, yıl boyunca 
gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür ederek akademik ve idari personelin yeni yılını kutladı. 
Yeni yıl partisinin en heyecanlı anları ise çekiliş sırasında yaşandı. Yapılan çekilişte 20 Işıklı, sürpriz 
hediyelerin sahibi oldu.

ETKİNLİKLER



Evrencan Gündüz ve Uzaylılar
Kış Karnavalı’nda
Sahne Aldı 
Son yılların en yetenekli genç müzisyenlerinden Evrencan Gündüz, Işık 
Üniversitesi Şile Kampüsü’nde düzenlenen Kış Karnavalı’nda sahne aldı. 
Gündüz kendine özgü tarzı ve enerji dolu performansıyla salonu dolduran Işıklı 
öğrencilerden büyük beğeni aldı.

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde düzenlenen konserde Evrencan Gündüz ve grubu Uzaylılar, Işıklı 
öğrencilere müzik dolu eğlenceli saatler yaşattı. Salonu dolduran öğrenciler Evrencan Gündüz’ün 
hareketli parçalarıyla coşarken, sanatçının “Mevsim Çiçekleri”, “Bu Toprakların Sesleri” ve “Sabah 
Şarkıları” albümlerinden seslendirdiği romantik parçalara da koro halinde eşlik etti. Evrencan Gündüz 
ve Uzaylılar, sahnedeki enerjik performansları ve birbirinden güzel şarkılarıyla öğrencilerin gönlünü bir 
kez daha fethetti. 

Öğrenci kulüplerinden dans ve tiyatro gösterisi 
Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde düzenlenen 
Kış Karnavalı kapsamında üniversitenin tiyatro 
ve dans kulüpleri de sahne aldı. Işık Üniversitesi 
Dans Kulübü, Evrencan Gündüz konseri öncesi 
sergilediği dans gösterisiyle göz doldururken, 
Oyunculuk ve Sahne Sanatları Kulübü ile
13. Tiyatro Grubu da skeçler sahneledi.

ETKİNLİKLER
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Jeton yerine minikler için kitap bağışı
Bu arada Kış Karnavalı kapsamında anlamlı bir uygulama da hayata geçirildi. Konser ve sahne 
gösterileri öncesinde fuaye alanında düzenlenen diğer etkinlik ve çekilişlere katılım için jeton 
yerine bağış kitap geçerli oldu. Fuaye alanındaki etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, alanda 
bulunan kitap stantlarından birer çocuk kitabı satın alarak, ihtiyacı olan bir ilkokul için yapılacak 
kütüphaneye bağışladılar.  



ETKİNLİKLER

Ressam Bedri Baykam
Işıklılarla Buluştu
Ressam Bedri Baykam, Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
tarafından pazartesi günleri düzenlenen öğle buluşmalarına katıldı.
Şile kampüste gerçekleştirilen “Bedri Baykam, Kişisel Tarih-Sanat Tarihi” 
başlıklı buluşmada Bedri Baykam'ın sanat geçmişini öğrencilerle paylaşan
Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Baykam'ın Türkiye'nin güncel sanat tarihinde 
çok önemli bir yere sahip olduğunu ve 1980'lerden başlayarak güncel sanatı 
dönüştüren bir isim olduğunu vurguladı.

Sanat Tarihi Haritasını Anlattı
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileriyle sanat yaşamına ilişkin deneyimlerini paylaşan ve 
tavsiyelerde bulunan Bedri Baykam, son çalışması olan Sanat Tarihi Haritası'nın ortaya çıkış ve 
hazırlanma sürecini anlatarak, haritanın kapsamı hakkında detaylı bilgi verdi. Buluşmaya katılan 
öğrenciler, konuşmasını büyük ilgiyle dinledikleri Bedri Baykam'la birlikte haritayı incelediler ve 
Baykam'la hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ressam Bedri Baykam'ın üniversitede ders verirken oluşturmaya 
başladığı “Sanat Tarihi Haritası” önemli sanat akımlarını, dönemlerini ve sanatçıların birbiriyle olan 
ilişkilerini tarihsel süreç içinde gösteriyor.



ETKİNLİKLER
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Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Avcı Tuğal, 
Erenköy Işık Lisesi’nin Uluslararası Bakalorya 
Programı ve Bilgi Kuramı dersinin, öğrencilerin 
eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi ve akademik 
disiplinler arasında bağlantı kurabilen bireyler olarak 
yetiştirme hedefleri doğrultusunda, IB Diploma 
Programı bilgi kuramı (TOK) ve görsel sanatlar (visual 
arts) derslerinin ortak çalışması kapsamında dijital 
sanatı konu alan “TOK Talks”un konuğu oldu.   

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Avcı Tuğal
TOK Talks’un Konuğu Oldu        

Işık Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile IT&MIS Kulübünün işbirliğiyle ve “Işık Seninle Olsun” 
başlığıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Işık Üniversitesi mezunları, Işıklı öğrencilerle buluştu. 
Etkinliğe, MIS Bölümü 2014 yılı mezunu Ahmet Dönmez (Doğuş Yayın Grubu-Bilgi Teknolojileri 
Denetim Kıdemli Uzmanı ve Veri Güvenliği Sorumlusu), MIS Bölümü 2014 yılı mezunu Okan 
Özkarakaşoğlu (THY Teknik-İş Zekası Uzmanı) ve Bilgisayar Mühendisliği 2010 yılı mezunlarından 
Doğa Deniz Güçlü (Renault Grubu-Proje Yöneticisi) konuşmacı olarak katılarak sektörle olan 
ilişkilerini, kariyer yolunda gösterdikleri başarıları, şirketlerinin işe alım politikalarını, mesleki anlamda 
katkı sağlayacakları tüm deneyimleri ve teknik donanımları Işıklı öğrencilerle paylaştı. Etkinlik 
bitiminde Işık Üniversitesi Öğrenci Dekanı Hakan Hilmi Kapucu, konuşmacı mezunlara günün anısına 
teşekkür plaketi takdim etti. 

Mezunlarımız Kariyer Deneyimlerini
Öğrencilerimizle Paylaştı



Işık Üniversitesi’nin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’na ilişkin Kontenjan Çalıştayı, 6 Aralık 
Cuma günü Şile kampüste gerçekleştirildi. Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş 
başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter Vekili, 
Dekanlar, Bölüm Başkanları, MYO ve SHMYO Müdürü katıldı.   

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İstanbul 
2. Lig karşılaşmalarında Işık Üniversitesi Erkek Futbol Takımı, grup birinciliği maçlarında namağlup
lider olarak çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Futbol takımının yanında bir sevindirici haber de
erkek voleybol takımından geldi. Işık Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, aldığı başarılı sonuçlarla
2020 Mart ayında yapılacak olan çeyrek final maçlarına katılma başarısı elde etti.      .

Futbol Ve Voleybol
Erkek Takımlarımız
Çeyrek Finalde  

Kontenjan Çalıştayı Şile Kampüste
Gerçekleştirildi

ETKİNLİKLER
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Rektör Prof. Dr. Cemal İbiş
Öğrenci Konseyiyle
Bir Araya Geldi

Işık Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Cemal İbiş, aylık olağan toplantı kapsamında Işık 
Üniversitesi Öğrenci Konseyi'yle bir araya geldi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Solak, 
Genel Sekreter Vekili Dr. Öğr. Üyesi Levent İncedere, Öğrenci Dekanı Hakan Kapucu ve 
İlker Aydın Başkanlığındaki Öğrenci Konseyi Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Rektör Prof. Dr. Cemal İbiş, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek 
önümüzdeki dönem için planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ETKİNLİKLER
16.12.2019



Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri,
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Avcı Tuğal yönetiminde ve Temel Grafik Tasarımı I dersi 
kapsamında FMV Özel Ayazağa Işık Anaokulu 4-5 yaş grubundan öğrencilerle atölye 
çalışması gerçekleştirdi. Ayazağa Işık Anaokulu’ndan toplam 160 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilen atölye çalışmasında, 4-5 yaş grubu öğrenciler yılbaşı kartı tasarladı. 

Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı 1. sınıf öğrencileri, Doğuş 
Yayın Grubu’nda yapımcı-sunucu ve radyo programcısı olarak görev yapan ve RTP’de İletişime Giriş 
dersleri veren öğretim görevlisi Kezban Yaşamul eşliğinde Doğuş Yayın Grubu’nu ziyaret etti. 
Öğrenciler, Doğuş Medya Grubu içinde yer alan NTV haber stüdyolarını ve rejiyi, Star Tv Stüdyoları’nı, 
Kral Grubu Radyo ve Tv’lerini, GQ, Vogue Türkiye Dergileri’ni, digital platformdaki Puhu Tv ve Digital 
Radyoların yönetim platformlarını ve Doğuş Seslendirme Stüdyoları’nı gezdiler. 

MYO RTP Öğrencileri
Doğuş Yayın Grubu’nu
Ziyaret Etti  

Anaokulu Öğrencileri Yılbaşı Kartı
Tasarladı

ETKİNLİKLER
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Işık Üniversitesi ve
TÜV SÜD Türkiye’den
Büyük İş Birliği
Çalışma hayatında önemi ve ağırlığı giderek artan Teknik & İş Sağlığı ve 
Güvenliği eğitimleri, iki köklü kurumu bir araya getirdi. Gücünü 134 yıllık 
Feyziye Mektepleri Vakfı’ndan alan Işık Üniversitesi ile 155 yıllık geçmişiyle 
dünyanın önde gelen teknik çözüm sağlayıcısı TÜV SÜD Türkiye, ‘’İleri Seviye 
Teknik & İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’’ konusunda iş birliğine gitti. 

Türkiye’de ilk defa verilecek bazı ileri seviye eğitimleri de kapsayan iş birliği, 
aynı zamanda TÜV SÜD’ün Türkiye’de bir üniversite ile ilk defa imzaladığı iş 
birliği protokolü olma özelliği taşıyor. 

İki kurum arasındaki eğitim iş birliği protokolü Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde düzenlenen 
törenle, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ile TÜV SÜD Türkiye CEO’su Emre Büyükkalfa 
tarafından imzalandı. 

Hedef: Yüksek riskli aktivitelerdeki farkındalığı ve yetkinliği artırmak
İmza töreninde konuşan Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, “Gerek geçmişleri gerekse 
işleyiş ve kültürleri açısından birbirine çok benzeyen kurumlarımızın iş birliğiyle, ülkemiz çalışma 
hayatında can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi çabalarına katkı sağlayacak önemli bir başlangıca 
imza atıyoruz. Üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezimizde açtığımız programlarla İleri 
Seviye Teknik & İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini TÜV SÜD’ün 155 yıllık deneyim ve birikiminden 
yararlanarak vereceğiz. TÜV SÜD Türkiye ile yaptığımız bu önemli iş birliğini, önümüzdeki süreçte farklı 
konular ve projelerle daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz” dedi.  

ETKİNLİKLER
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“Köklü geçmişimizle insan odağında birleşiyoruz”   
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD’ün faaliyetlerinin insan odağında birleştiğine dikkat çeken TÜV SÜD Türkiye 
CEO’su Emre Büyükkalfa ise; “Kurumlarımız arasındaki bu önemli iş birliğinde en büyük hedefimiz; Işık 
Üniversitesi ile birlikte önleyici ve insanı odağına alan eğitimlerle kazaları engelleyecek, hem ekonomik 
hem de beşerî kayıpları azaltacak bir yaklaşım geliştirmek olacak. TÜV SÜD olarak geçmişi, faaliyetleri 
ve birbirine çok benzeyen vakıf kültürlerimizle sektörde bir örnek yaratmak istiyoruz. Türkiye’de ilk defa 
Işık Üniversitesi ile bir iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Hangi eğitim programları açılıyor? 
TÜV SÜD Türkiye’nin denetim, kalite, belgelendirme, eğitim, periyodik kontrol, mühendislik hizmetleri 
tecrübesiyle Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (IŞIKSEM) tarafından açılacak ulusal ve 
uluslararası standartlarındaki uzmanlık programları; yüksek riskli aktivitelerdeki kazaların önlenmesine 
ve operasyonların yönetimine yönelik eğitimleri kapsıyor. Ocak – Şubat aylarında IŞIKSEM’de ilk etapta 
açılacak programlar arasında Temel Seviye İskele Kontrolör Eğitimi, İskele Süpervizör Eğitimi, İskele 
Dizayn ve Statik Eğitimi, Kaza Araştırması, Kayıt Altına Alma ve Raporlama Eğitimi, Patlamadan 
Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi, Yüksekte Çalışma, Kurtarma ve Kaçış Eğitimi bulunuyor. 

İleri seviye teknik eğitimler Türkiye’de ilk kez verilecek
Sonuçları bakımından ağır kayıplara neden olan ve en sık karşılaşılan kaza tiplerine yönelik olarak 
hazırlanan, Düşme Koruma Uzmanlığı (Fall Protection Expert), Kapalı Alan Giriş ve Kurtarma Uzmanlığı 
(Confined Spaces Entry and Rescue Expert), Kaldırma Operasyonları Uzmanlığı (Lifting Operations 
Expert) eğitim programları Türkiye’de ilk defa düzenlenecek. Uzmanlık eğitim programları, 105 saatlik 
teorik ve pratik içeriğe sahip olacak. 

Eğitimlere kimler katılabiliyor? 
Uzmanlık programlarına içeriklerine bağlı olarak; İSG profesyonelleri, arama kurtarma uzmanları, itfaiye 
profesyonelleri, yer altı ve yer üstünde teknik görevlerde bulunan mühendisler, makine mühendisleri, 
makine teknikerleri, iskele kontrolöründe görevli inşaat mühendisleri ve teknikerleri, gemi inşaat 
mühendisleri ve teknikerleri, proje mühendisleri, yapı öğretmenleri, mimarlar, kaza araştırması ekip 
üyeleri, kimyagerler, kimya mühendisleri ile diğer mühendisler, yüksekte çalışanlar, yöneticiler ve diğer 
uzmanlar katılabilecek. 

Eğitim programlarının sertifikalandırması nasıl olacak?
TÜV SÜD Türkiye ve IŞIK Üniversitesi iş birliği çerçevesinde düzenlenecek İleri Seviye Teknik & İş Sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimleri boyunca katılımcıların performansı sürekli olarak izlenecek ve eğitim sonrası 
yapılacak görsel kayıt eşliğindeki sınavla birlikte değerlendirme yapılarak, başarı ortalaması %70 ve 
üzeri olan katılımcılara Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD onaylı uluslararası geçerliliğe sahip ‘’Eğitim Başarı 
Sertifikası” ve fotoğraflı kimlik, diğer katılımcılara ise “Eğitim Katılım Sertifikası” verilecek.



Işık Üniversitesi’nin beş akademisyeni, hak kazandıkları yeni akademik unvanlar için 
Üniversite Senatosunda cübbe giydi. Senatoda düzenlenen törende Işık Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, senato üyeleri eşliğinde İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Devrim Akça, Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezgin 
Çağlar Aksezer ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ödül Celep’e 
profesörlük, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sarıca ile 
Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erkin Dinçmen’e doçentlik 
cübbelerini giydirerek yeni unvanları için kutladı. 

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Cüneyt Işık’ın 
“Girdap” isimli kısa filmi, bu yıl “Dijital Yalnızlık” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 4. Kısa Film 
Yarışması’nda mansiyon ödülünün sahibi oldu. Girdap; sanal dünyada kendini olmadığı biri gibi 
gösterme çabasının, kişinin kendi gerçeklik algısını kaybetmesine nasıl yol açtığına dikkat çekiyor. 
Bu yıl 490 filme rekor başvuru alan ve 13 eserin finale kaldığı yarışmanın ödül töreni, Sabancı Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev 
sahipliğinde iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

Sabancı Vakfı’ndan
Girdap’a Mansiyon Ödülü

Beş Akademisyenimiz
Yeni Unvanları İçin Cübbe Giydi 
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Endüstriyel Tasarım Bölümü ile
Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)
İş Birliği

Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, 
2019-2020 Güz Yarıyılı ENT201, ENT301, ENT302, ENT401 Endüstriyel Tasarım Stüdyosu ile 
ENT490 Bitirme Projesi dersleri kapsamında Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Kadıköy 
Belediyesi'ne bağlı Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) işbirliği çerçevesinde geliştirmiş oldukları 
tasarımlarını, 21 Ocak'ta TAK Kadıköy'de sundular.

Öğrencilerin, Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Özemir, Öğr. Gör. 
Bahar Tunçelli, Öğr. Gör. Hürsu Öke ve Öğr. Gör. Özcan Menekşe yürütücülüğünde, "Yaş Almış 
Bireyler İçin Yeni Kentsel Deneyimler" ve "Çocuklar İçin Yeni Kentsel Deneyimler" konu 
başlıkları altında gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarının sunulduğu jüri; ders yürütücülerinin 
yanı sıra, davetli jüri üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ekmekçioğlu ve Öğr. Gör. Güner Dönmez ile 
Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Can Nurkan Akba ve TAK'tan Tasarımcı Özlem 
Serdar ve Batur Seçil'den oluştu. Öğrencilerin projeleri, Tasarım Atölyesi Kadıköy'ün, 
Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak No: 61, Yel değirmeni - Kadıköy adresinde sergileniyor.



ETKİNLİKLER
13.01.2020

Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselilerden SHMYO’ya Ziyaret
Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yaklaşık 70 öğrenci, Işık Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde katıldığı program, 
SHMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selden Çepni’nin konuşması ile başladı. Ardından Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Yiğit Şerif Karabulut’un sunumu ile devam eden etkinliğin ilk bölümü, öğrencilerin 
üniversite öğrenimine dair sorularının cevaplanması ile son buldu.  

Etkinliğin ikinci bölümünde ise öğrenciler gruplara ayrılarak Ameliyathane, Mikrobiyoloji ve İlk ve Acil 
Yardım laboratuvarlarında program öğretim elemanlarının hazırlamış olduğu atölye çalışmaları ile 
mesleklere dair fikir sahibi olma şansını yakaladılar. Son derece keyifli ve verimli geçen etkinlik 
öğrencilere hediyelerinin dağıtılması ile son buldu. 



SEMİNERLER
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5 Kıta, 5 Zirve, 1 Başarı Öyküsü…
Necdet Turhan
Işıklılarla Buluştu
Işık Üniversitesi’nin “Işık Engel Tanımaz” etkinlikleri kapsamında Psikoloji Kulübü ve Sosyal 
Sorumluluk Projeleri Kulübü, Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan’la 
söyleşi düzenledi. Şile kampüste, “5 Kıta, 5 Zirve, 1 Başarı Öyküsü” başlığıyla düzenlenen söyleşide 
Necdet Turhan, 23 yaşında başlayan görme sorunlarını ardından kendisini atletizm ve dağcılığa 
götüren süreci öğrencilerle paylaştı. Dağcılık kariyerinin başında yaşadığı sorunları nasıl aştığını 
anlatan Turhan, engelli insanlara “yapamazsın” demek yerine “nasıl yapabiliriz” sorusuyla 
yaklaşmanın, engellilerin yaşama katılım konusunda toplumdan kaynaklanan ön yargıların kırılması 
için çok daha motive edici bir yaklaşım olduğunu söyledi. Başlangıçta yaşadığı ve ön yargıdan 
kaynaklanan sorunlar sebebiyle hiçbir zaman alınganlık yapmadığını vurgulayan Turhan, “Alınganlık 
yapmak yerine, amaca odaklanmak daha doğru bir yaklaşım” diye konuştu. 



Işık Üniversitesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler 
Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen 
“Dezavantajlı Bireylerle İletişim, Türk İşaret Dili ve 
Empati” konulu seminer, Şile kampüste 
gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak katılan 
Eğitimci, Sosyal Girişimci ve Empati Hareketi 
Kurucusu Banu Yılmaz, işitme engelli bireylerle 
iletişim açısından işaret dilinin önemini, özelliklerini ve 
engelli bireylerle iletişim kurarken dikkate alınması 
gereken konuları katılımcılarla paylaştı.   

İşaret Dili Semineri Şile Kampüste
Gerçekleştirildi       

Doğuş Yayın Grubu’na bağlı Kral Grubu Genel Koordinatörü ve Radyo Programcısı Mehmet Akbay 
(Gezegen Mehmet) Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı İletişime 
Giriş dersine konuk oldu. Radyo ve Televizyon Programcılığı 1. sınıf öğrencilerinin Öğr. Gör. Kezban 
Yaşamul ile gerçekleştirdikleri derse katılan Gezegen Mehmet uzman konuk olarak tecrübelerini 
paylaştı ve soruları cevapladı. Ders bitiminde Gezegen Mehmet öğrencileri Doğuş Yayın Grubu’na 
davet etti. 

“Gezegen Mehmet” İletişime Giriş Dersine
Konuk Oldu 
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Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Maslak kampüste 
düzenlediği panelde, Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Bölümü mezunu Emircan Kürküt, 6-7 Eylül 1955 
olaylarının Kuzguncuk özelindeki etkilerini anlattı. 
Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rabia 
Karakaya Polat’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
panelde Emircan Kürküt, yüksek lisans tez konusu 
olan ve daha sonra kitaplaştırdığı araştırmasında, 6-7 
Eylül olaylarının Kuzguncuk’taki yansımalarını, 
demografik, sosyal, kültürel yapıya etkilerini ve 
sonuçlarını paylaştı. 

Işık Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü’nün Işık Üniversitesi Spor Kulübü desteğiyle 
gerçekleştirdiği “Spor ve Toplumsal Cinsiyet” konulu eğitim semineri Şile kampüste gerçekleştirildi. 
Panele Psikoloji Bölümü 2015 mezunu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Eğitim Danışmanı Psikolog 
Belgin Yavuz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kadın Futbol Takımı ve Milli Takım Oyuncusu Başak 
Gündoğdu katılarak interaktif sunumlar gerçekleştirdiler. Konuşmacılar, seminer katılımcısı 
öğrencilerden gelen çok sayıda soruya yanıt verdi.

Sporda Toplumsal Cinsiyet
Semineri Şile Kampüste
Gerçekleştirildi 

Araştırmacı Emircan Kürküt 6-7 Eylül’ün
Kuzguncuk’a Etkilerini Anlattı 



Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nün düzenlediği 
“Spor Psikolojisi ve Life Kitenik” semineri, Şile 
kampüste gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak 
katılan Uzman Spor Psikoloğu Ömer Ateş, sporda 
psikolojik desteğin önemini ve life kinetik yapmanın 
faydalarını paylaştı. Ateş, öğrencilerden gelen soruları 
da yanıtladı.        

Spor Psikolojisi ve Life Kitenik Semineri
Şile’de Gerçekleştirildi     

Işık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı tarafından 
Maslak kampüste düzenlenen Hipertansiyonda Nonfarmakolojik Tedaviler başlıklı seminerde, önemli 
bir halk sağlığı sorunu olan hipertansiyon tüm boyutlarıyla ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Betül Çelikkol 
Sertbaş’ın verdiği seminerde, büyük bir hastalık yüküne yol açan hipertansiyondan korunmanın ve 
özellikle aile öyküsü pozitif olan ve/veya risk etmenlerini taşıyan kişilerde, ortaya çıkmasının 
geciktirmenin mümkün olduğuna değinildi. Hipertansiyon hastalığının nonfarmakolojik yani ilaçsız 
tedavi ile önüne geçilebileceğine dikkat çekilen seminerde, bunun için yaşam tarzı değişikliklerinin 
büyük önem taşıdığı vurgulandı. 

Yaşam Tarzını Değiştir, Hipertansiyonu Önle 

SEMİNERLER
11.12.2019 / 05.12.2019



Fen Bilimleri Enstitüsü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seminerleri Maslak’ta
Gerçekleştirildi

Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Günleri Seminerler dizisinin 5’inci ve 6’ncısı Maslak kampüste gerçekleştirildi. 
Katılımın serbest olduğu seminerlere Sarıyer Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birim 
Sorumlusu Betül Fırat ve Avukat Hüseyin Numan Bilir konuşmacı olarak katıldı. 
Konuşmacıların “Sarıyer Belediyesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları” ve “İş 
Güvenliği Uzmanlarının Görevleri” başlıklı sunumları gerçekleştirdikleri seminerde Betül 
Fırat, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat, Belediyede devam eden iş hizmet kolları, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin kuruluşu, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. İş güvenliği uzmanlarının hukuki sorumlulukları, cezai 
sorumlulukları hakkında bilgi verilen 6’ncı seminerde ise onaylı deftere yazılması 
gerekenler ve örnek Yargıtay kararları üzerinde tartışıldı. 

SEMİNERLER
18.12.2019



SEMİNERLER
10.12.2019 / 17.12.2019

Işık Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Çelikkol 
Sertbaş, Türk Kadınlar Birliği Kadıköy Şubesi’nin davetiyle Kadıköy Belediyesi’nde  
‘Hipertansiyonda Yaşam Tarzı Değişiklikleri” başlıklı bir seminer verdi. Türk Kadınlar Birliği 
Kadıköy Şubesi üyelerinin katıldığı seminerde Dr. Öğr. Üyesi Betül Çelikkol Sertbaş, 
hipertansiyonun ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünya üzerinde yaygın görülen önemli 
bir halk sağlığı sorunu olduğunu kaydederek, yaşam tarzı değişiklikleri sayesinde 
hipertansiyonun önlenebileceğine, geciktirilebileceğine ve meydana getirebileceği 
olumsuzlukların kontrol edilebileceğine dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Sertbaş, bu yaşam tarzı 
değişikliklerine ilişkin bilgi de verdi. 

Işık Üniversitesi Kariyer Ve Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen Kariyer Sohbetleri’nin dördüncüsü, 
Şile kampüste gerçekleştirildi. “Kariyer Sohbetleri” seminer dizisine bu kez PANÇO firması konuk 
oldu. Etkinliğe PANÇO firması adına Işık Üniversitesi 2019 mezunu Setenay Pala (Operasyon ve 
Raporlama Asistanı) ile Didem Çiğdem Kırlı (Pazarlama Müdürü) katılarak, pazarlama alanında iyi bir 
kariyer için merak edilenleri anlattılar. PANÇO Pazarlama Müdürü Kırlı, firmaların markalaşma 
yolunda pazarlama stratejilerinin oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Seminere katılan öğrenciler 
sertifikalarını Kariyer ve Mezunlar Ofisi'nden alabilecekler.

Kariyer Sohbetlerine Bu Kez
PANÇO Firması Konuk Oldu

Kadıköylülere Hipertansiyonu Anlattı 



HABERLER
14.01.2020

21. Yüzyılda Yüksek Lisans
Eğitimi Nasıl Değişiyor?
Yüksek lisans eğitimi, üniversite mezunlarının iş yaşamlarındaki kariyer 
planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Ancak artık hem dünyada hem de 
Türkiye’de çalışandan beklentilerin hızla değişmeye başladığını ve çeşitlendiğini 
kaydeden Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serhat 
Koloğlugil, yüksek lisans eğitiminde farklı yaklaşımların geliştirilmesi gerektiğini 
ifade ederek, yüksek lisans yapmayı düşünen üniversite mezunlarına önemli 
ipuçları verdi. 
Üniversite mezunları arasında işsizlik oranlarının yüksek seyrettiği günümüzde yüksek lisans, mezunlara sağladığı 
uzmanlaşmayla iş dünyasının istihdamdaki tercihlerini etkileyen bir unsur olarak önemini koruyor. Ancak bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle değişerek çeşitlenen ihtiyaç ve talepler, iş yaşamında uzman çalışandan 
beklentileri de değiştirdi.

Yapay zekanın ve “machine learning” kavramının, mal ve 
hizmet üretiminden ticarete, işletmeden finansa ve hatta 
tıbbi hizmetlere kadar küresel ekonomideki kuralları 
yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Işık Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serhat 
Koloğlugil, dünyada içerikleri değişen ve çeşitlenen 
yüksek lisans eğitim programlarının ve uzmanlaşma 
kavramının artık Türkiye’de de tartışılması gerektiğini 
kaydetti. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil, yüksek lisans 
eğitimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, yüksek lisans 
eğitimiyle uzmanlaşmayı planlayan üniversite 
mezunlarına da önemli ipuçları verdi.

Sadece tekniğe dayanan uzmanlık yetmiyor
Yönetici adaylarının mukayeseli üstünlüğünün artık 
teknik bilginin yanı sıra, multidisipliner (çok branşlı) bir 
uzmanlığa doğru evrildiğini vurgulayan Doç. Dr. Serhat 
Koloğlugil; “Örneğin İşletme açısından düşünürsek, bir 
yönetici adayının sadece iyi finans bilmesi, sadece iyi 
işletme bilmesi, iyi iktisat bilmesi, sadece bu alanlarda 
teknik birikime dayalı uzmanlığa sahip olması,  artık 
yeterli değil. Bunun yanında örneğin güzel sanatların ve 
psikolojinin alanları olan yaratıcı ve tasarımsal 
düşünceyi de bilmesi, karakter ve kişilik gelişimi 
noktasında kendini geliştirmesi gerek. Dolayısıyla 
özellikle Türkiye’de yüksek lisans eğitiminin bu alanları 
da kapsayacak çok disiplinli bir yapıya geçmesi lazım. 
Mevcut yüksek lisans programlarına bakıyoruz; 
birbirinden hiçbir farkı yok, ders isimleri aynı, içerikler 
aynı hatta dersin anlatılış şekli bile aynı. Bunu tartışmalı 
ve hızlıca değiştirmeliyiz. Bu kolay bir süreç değil elbette 
ama gerekli.” dedi.  



İnsan faktörünün rolü değişti 
Günümüz dünyasında bilgi ekonomisinin rolü arttıkça, insan faktörünün rolünün de arttığına ve değiştiğine dikkat 
çeken Doç. Dr. Serhat Koloğlugil; “İnsanın yaptığı bazı kendini tekrarlayan işleri eskiden makine yapardı. Ardından 
bunları bilgisayarlar yapmaya başladı şimdi de yapay zeka yapıyor. Hem de öğrenerek… Böyle bir dünyada insanın 
diğer bilişsel ve karakter özellikleri iş yaşamında, değer üretme süreçlerinde daha önemli hale gelmeye başladı. 
Yani yönetici adayının matematiksel bilgisi, teknik bilgisi elbette hala önemli, ama o noktada yapılacak birçok işi 
günümüzde bilgisayarlar ve yapay zeka yapmaya aday. Artık duygusal zeka, insan ilişkileri, yaratıcı düşünce, 
insanları etkileme yeteneği, liderlik vasfı daha da ön plana çıkmaya başladı. Yani insan kavramı, değer üretme 
süreçlerine çok daha farklı ve çok boyutlu katkı yapmaya başladı. Çünkü insan emeğinin ve yaratıcılığının kullanım 
şekli çok boyutlu hale geldi. Ve bunun yüksek lisans eğitimine de ciddi şekilde yansıması gerekiyor.” diye konuştu. 

İşinizi sizin yerinize algoritma zaten yapıyorsa…
Yapay zeka konusunun eğitimden ekonomiye insan yaşamına etkisinin tüm dünyada yoğun şekilde tartışıldığına 
dikkat çeken Doç. Dr. Serhat Koloğlugil, “İnsanın bazı becerilerinin yerini yapay zekanın alması ne demek? Bunun 
sonuçları ne olur? Aslında temel soru bu. Çünkü artık insanın manuel işlerini insan yerine, tıp, hukuk, yöneticilik 
alanında; analiz, değerlendirme ve hatta karar verme gibi işleri yapay zeka üstlenebiliyor. Bu da insanın ve çalışanın 
rolünü değiştiriyor, değer yaratma süreçlerinde başka insani özellikler önem kazanıyor. Gelecekte bu özelliklere 
sahip olan insanlar başarılı olacak. Eğer yalnızca, bir algoritmanın sizin yerinize rahatlıkla yapabileceği yetkinliklere 
sahipseniz, bu ekonominin size artık ihtiyacı yok demektir. O zaman bunun ötesinde özelliklere sahip olmanız 
gerekiyor. Takım olabilme, ikna edebilme, liderlik edebilme, birlikte üretebilme gibi beceriler daha çok önem 
kazanacak. Yüksek lisansta sadece tekniğe dayalı eğitim verirseniz, o zaman 5-10 yıl içinde yapay zekanın zaten 
rahatlıkla yapabileceğii işleri öğretiyorsunuz demektir.” dedi. 

Işık’ta yüksek lisans müfredatı yenilenecek
Yurt dışında MBA programlarının ve içeriklerinin değişmeye başladığını belirten Doç. Dr. Serhat Koloğlugil, “Eskiden 
MBA programında bir karakter gelişimi dersi ya da tasarımsal düşünme dersini göremezdiniz. Şimdi bu değişiyor. 
Dünyanın saygın üniversitelerinin MBA programlarına baktığınızda tasarımsal düşünme dersi koyduğunu 
görüyorsunuz. Bu yeni bir konsept. Yüksek lisans eğitiminin verdiği o uzmanlaşma perspektifini kaybetmeden, çok 
boyutlu, çok disiplinli bir eğitimin Türkiye’de de tasarlanması gerekiyor. Işık Üniversitesi olarak bu çok disiplinli 
yapıyı oluşturmak için çalışmalara başladık, müfredatımızı günümüz dünyasının ve değer yaratma süreçlerinin 
ihtiyaç duyduğu çok boyutlu uzman profili için güncelliyoruz. Farklı bölümler arasındaki ortak dersleri artıracağız. 
Farklı bölümlerden öğrencileri aynı programda toplayıp bir arada etkileşimlerini sağlayacağız.” diye konuştu. 

Hizmet içi eğitimlerdeki perspektif sınırlı
Yüksek lisans eğitiminin verdiği uzmanlaşma perspektifini kaybetmeden multidisipliner ve çok boyutlu bir eğitimin 
tasarlanabileceğini kaydeden Doç. Dr. Serhat Koloğlugil, “Ülkemizde iş dünyası uzmanlık ihtiyacını hizmet içi 
eğitimlerle çözmeye çalışıyor. Kendi personeline eksik olduğunu düşündüğü noktada eğitimler sağlıyor. Ancak bu 
yöntem tek başına yeterli değil. Lisansüstü eğitimin sağladığı en büyük avantaj, analiz etme ve belli bir sorunun 
çözümünde akademik perspektiften yararlanma noktasında kendisini gösterir. Kurumunuzu bir yere taşımak 
istiyorsanız, bir kültür yaratmak istiyorsanız, öncü olmak istiyorsanız üniversitenin verdiği perspektif size bu 
doğrultuda katkılar sunmalıdır. Hizmet içi eğitimler kurumun iç döngüsünü sağlamada önemlidir, ancak kurumu 
ileriye taşıyacak ve dönüştürecek yönetici adayları için yüksek lisans eğitimi çok önemli bir kilometre taşıdır. 
Yüksek lisans mezunu, akademik eğitimle reel hayatın sorunları ve zorlukları arasında çözüm perspektifi 
oluşturabilen, bu makası kapatan biridir. Bunun için de iş dünyası ile akademinin paydaş ilişkisi içinde ve iletişimde 
olması gerekiyor. İş dünyasının akademiden bunu daha çok talep etmesi gerekiyor.” dedi. 

HABERLER
14.01.2020



“Yarı Gerçek” Sergisi
Sanatseverlere Yepyeni Bir
Deneyim Yaşattı 
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Banu İnanç Uyan Dur’un 
eserlerinden oluşan “Yarı Gerçek” sergisi, İstanbul Deniz Müzesi Haluk Şahsuvaroğlu Sergi 
Salonu’nda sanatseverleri ağırladı. Sergide yer alan eserler sanal gerçeklik ortamında dijital heykel 
yazılımıyla da modellendi. Sergi girişindeki infoda yer alan kare kodu cep telefonlarına okutan 
sanatseverler, yönlendirilen uygulamayı cep telefonlarına indirerek, sergi için hazırlanmış artırılmış 
gerçeklik uygulamasıyla eserlerin 3D modellerini de görme olanağına sahip oldu.  

SERGİLER
13.12.2019



Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Avcı Tuğal’ın 
Re-conversation Zero and One, CGD, 2019 adlı yapıtı, 
Japonya’nın Kyoto şehrinde düzenlenen 
Ongoingconversiaton.art 2019; Hatırlama, Hatırlama, 
Yeniden Yapılandırma (Recall, Recollect, Reconstruct) 
uluslararası karma sanat sergisinde sanatseverlerle 
buluştu. Kyoto Uluslararası Topluluk Evi’nde (Kokoka) 
açılan sergide; Kanada, İran, Japonya, Rusya, 
Kolombiya, Venezuela, Pakistan, ABD, Hong Kong ve 
Hollanda’dan katılan sanatçıların yapıtları yer alıyor. 
Stüdyolarındaki uygulamalarında bellek, yer ve zaman 
kavramlarıyla yakından ilgilenen yetmişten fazla 
sanatçıdan eser istenen ve çok disiplinli yapıtlardan 
oluşan uluslararası karma sergi 5 Ocak 2020 tarihine 
kadar devam etti. 

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Ayşe 
Günay'ın tekstil malzemeleri ile yaptığı iki boyutlu çalışmaları, Gürcü Küratör Magda Guruli'nin 
organize ettiği ve Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'te düzenlenen 12. Artisterium Tiblis Uluslararası Çağdaş 
Sanat Festivali'nde sergilendi. Küratör sanatçı Denizhan Özer'in seçtiği sanatçılardan biri olarak 
Türkiye'den Çağdaş Sanat isimli sergiye davet edilen Doç. Ayşe Günay'ın çalışmaları, aralarında 
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın da olduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı 
gerçekleştirilen Literatür Müzesi'ndeki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Doç. Ayşe Günay’ın Çalışmaları
Tiflis’te Sergilendi 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Avcı Tuğal’ın Eseri
Japonya’da Sanatseverlerle Buluştu

SERGİLER
04.12.2019



Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Burçin 
Savaş yürütücülüğünde “INAR 404 Experimental 
Furniture Design” dersi kapsamında, bilgi ve 
yaratıcılıklarını tasarladıkları mobilyalara yansıttı. 
Öğrencilerin mobilya tasarımları Galeri Işık Şile’de 
sergilendi.  

Son Sınıf Öğrencilerinden Yaratıcı 
Tasarımlar       

SERGİLER
24.01.2019




