
Uygulamalı Gelişim,Hayatındaki Değişim
Uygulamalı Gelişim,Hayatındaki Değişim



Emel BAĞDATOĞLU Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümümüze Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır.

Dr. Dursun BOZ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüze
Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

Dr. Sevinç KOÇAK Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
 Bölümümüze Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.



DİJİTAL
YÖNETİM&PAZARLAMA&MEDYA

U B Y O ' L U  A K A D E M İ S Y E N L E R D E N  Y E N İ  K İ T A P

HTTPS : / /WWW.DR .COM.TR/K İTAP/DİJ İTAL-YONET İM-PAZARLAMA-MEDYA/KOLEKT İF /EGİT İM-BASVURU/ IS -EKONOMİ
HUKUK/YONETİM- IS -GEL İST İRME-KAL İTE /URUNNO=0001906188001







SAĞLIK İLETİŞİMİ: SAĞLIK DÖNEMİNDE
ÖNLEYİCİ İLETİŞİM FAALİYETLERİ 

HTTPS : / /WWW.DR .COM.TR/K İTAP/SAGLİK- ILET İS İMİ -SALGİN-DONEMİNDE-
ONLEYİC İ - ILET İS İM-FAAL İYETLERİ /KOLEKT İF /EGİT İM-BASVURU/ IS -EKONOMİ-
HUKUK/ ILET İS İM/URUNNO=0001901 186001







‘İnsan Kaynakları Yönetiminde
Yapay Zekâ Teknolojileri ve

Uygulamaları’ Çalışması Yayımlandı

Makale Çalışması
UBYO ŞUBAT 2021

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Canan

TİFTİK'in ‘İnsan Kaynakları Yönetiminde Yapay Zekâ
Teknolojileri ve Uygulamaları’ isimli makalesi IBAD Sosyal

Bilimler Dergisi’nde yayımlandı. Yapay zekânın insan kaynakları
alanında kullanımı ve etkileri konu edilen çalışmanın amacı,

yapay zekânın insan kaynakları yönetiminin çeşitli unsurları ile
etkileşimi sonucunda literatürün geldiği noktayı tespit etmek ve
gelecek çalışmalara derlenmiş bilgi sunmaktır.İnsan kaynakları
yönetimi ve yapay zekâ alanlarında yapılan çalışmaları tespit
etmek amacıyla nitel araştırma metodolojisi benimsenmiştir.
Araştırmacıya ulaşılabilir olan akademik, teknik ve mesleki

yayınlardaki bilgi ve veriler incelenmiş, değerlendirilmiş ve yapay
zekânın, insan kaynakları yönetiminin belirli alt alanlarında

kullanabileceğine dair bulgulara ulaşılmıştır.



UBYO'da Hi-Tech Eğitim
Teknolojileri ve Online

Eğitimde Sunum Hazırlama
ve Sunuş Teknikleri Eğitimi

15 Şubat 2020 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gürsoy
Ulusoy tarafından Hi-Tech Eğitim Teknolojileri & Online

Eğitimde Sunum Hazırlama ve Sunuş Teknikleri konusunda
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademisyenlerine eğitim
verilmiştir. Eğitimin içeriğinde; uzaktan eğitim ve pandemi

dönemi, pandemi ve eğitimde yeni sorular, acil uzaktan eğitim
planlaması, YÖK ve dijitalleşme, çevrimiçi öğrenme ve

bireysel farklılıklar, hayat boyu öğrenme ve online eğitim
süreçlerine entegre  edilebilecek sürdürülebilirlik  kavramları,

VUCA – kurumsal birliktelik, Covid – 19’un akademide
yarattığı dönüşüm, EFQM Modeli ve akademiye uyarlanması,

liderlik dinamiği ve akademik liderlik, uzaktan öğrenim ve
online eğitim, etkili sunum hazırlama ve sunum teknikleri,
uzaktan eğitim ve teknoloji konuları irdelenmiştir. Ayrıca

google docs üzerinden eğitim içerisindeki dokümanlara QR
kodla ulaşım linkleri paylaşılmıştır.



"SOSYAL MEDYADA ÜRÜNLE İLGİLİ YAPILAN
PAYLAŞIMLAR MUTLU EDİYOR"

Tüket�c� davranışı ve ps�koloj�s�ne odaklanılan araştırmanın

sonuçlarını paylaşan İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Yönet�m B�l�ş�m

S�stemler� Bölümü Dr. Öğr. Üyes� Hande Ayhan Gökcek, "Alışver�ş�

haz ve mutluluk veren b�r eylem olarak gören tüket�c�ler, alışver�ş

sonrası kend�ler�n� ruhsal açıdan daha �y� h�ssed�yor. Ruhsal açıdan

�y� durumda olan tüket�c� �ç�n �se alışver�ş�n mutluluk ve hazla b�r

�l�şk�s� yok" d�ye konuştu.

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA MERCANOĞLU ERİN VE DR. ÖĞR. ÜYESİ HANDE AYHAN
GÖKCEK, "MENTAL İYİ OLUŞ HALİ VE HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞININ
ÇİFT YÖNLÜ ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: YAPISAL EŞİTLİK
MODELİ UYGULAMASI" KONULU BİLDİRİLERİNİ 6’NCI ULUSLARARASI
YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ’NDE SUNDU.

"Tüket�c� ps�koloj�s� araştırıldı; haz �ç�n yapılan alışver�ş
mutluluk ver�yor"



HERKESİN ASİL VE İLK UĞRAŞI KENDİ RUHU DAHA SONRA İSE TOPLUM

BARIŞI OLMALIDIR.

JOHN LOCKE

"S�v�l Toplum Kuruluşlarında Toplumsal Güven�n

Oluşturulması Kapsamında B�r Araştırma"

başlığıyla, Prof. Dr. Ebru ÖZGEN ve Öğr. Gör.

İrem AYDOĞDU �le kongreye katılan Arş. Gör.

Eng�ncan YILDIZ kongrede konuşmacı olarak

yer aldı. 

"TOPLUMSAL FAYDANIN TEMELE ALINDIĞI SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARINDA GÜVEN ÖN PLANA ÇIKIYOR" 

Arş. Gör. Eng�ncan Yıldız, 4.sü düzenlenen "Yen� Dünya'da İlet�ş�m" Kongres�'ne
Katıldı. 

S��v�l toplum kuruluşlarının kend�ler�ne karşı

toplumsal güven�n sağlanmasında hang�

�let�ş�m faal�yetler�n� gerçekleşt�rd�ğ� ve bu

konununum önem�n�n ne derecede b�l�nd�ğ�

ölçülmüştür. Çalışma sonucunda s�v�l toplum

kuruluşlarının toplumsal güven�n önem�n�n

farkında olduğu ve bu konuda kayda değer

çalışmaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Katılımcılar tarafından, şeffaflık �lkes�

vurgulanmış ve s�v�l toplum kuruluşlarına karşı

güven�n oluşmasında öneml� b�r etken olarak ön

plana çıkarılmıştır.



Yemek yapmak günlük yaşamımızın en keyifli parçası olduğundan
benim için zamanla bir tutkuya dönüşmüştü. Bunu fark ettiğim
zaman Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü seçmeye karar
verdim. Üniversite 1. sınıfta akademik ve sosyal olarak adapte
olmak zor olsa da bölüm Hocalarımız ve düzenlenen sosyal
aktiviteler sayesinde alışma sürecim oldukça hızlandı. Bu dönemde
edindiğim en önemli kazanım; gastronominin sadece yemek
yapmak olmadığını fark etmekti. Bu anlayışla, Hocalarımın da yol
göstermesi ile farklı alanlarda staj yapma imkânı buldum ve
kendime farklı bakış açıları kazandırdım. Elbette gastronominin
uygulamalı yönünü de ihmal etmedim. 

Bir restoran mutfağında çalışıyormuş gibi sürdürdüğümüz tempolu
uygulama derslerimiz bana ve arkadaşlarıma sağlam bir altyapı ve
sektöre dönük temel prensipler kazandırdı. Lisans eğitimimi
tamamladıktan sonra, kendimi geliştirmenin bir sınırı olmadığını
düşünerek akademik olarak ilerlemeyi seçtim ve Gelişim
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimime başladım. Şu anda
öncelikli hedefim akademik olarak ilerlemek ve iyi bir akademisyen
olarak alanıma katkı sağlamaktır. 

Yemek yapmak benim için bir tutku! 

                            Aşçı Pınar KÖKTÜRK 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mezunu 



Okuduğumuz üniversitenin hayatımıza olumlu
veya olumsuz etkisi olabilir. Bu noktada seçim
yaparken özellikle üstünde durmamız gereken
konular vardır. Sadece üniversite okumak mı yoksa
eğitim hayatında sorumluluk alarak, iş hayatında
donanımlı biri olarak çalışmak mı? Eğer ikinci
seçenek oldukça ağır basıyorsa, şu anda doğru
yerdesiniz. Size eğitim hayatımı ve ardından hızla
atıldığım kariyer yolculuğumu aktarmak istiyorum. 

Eğitim hayatıma İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde başladım. Ardından yine aynı üniversitenin
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne geçiş
yaptım. 

Eğitim hayatımın başladığı ilk yıldan itibaren sorumluluk alma becerime yönelik
çeşitli farkındalık projelerinde görev aldım. Sürecin içerisindeyken bunu
anlamak güç, fakat üniversite mezuniyetinin hemen ardından yaşadıklarım,
okuldaki uygulamalı faaliyetlerin bende oluşturduğu sorumluluk alma
becerisinin önemini gözler önüne serdi. 

Kariyer yolculuğum uygulama projemiz ile başladı 

Üniversitenin ilk yılından itibaren çeşitli sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirdik

Üniversite hayatımın son senesinin bir dönemini okulda ve diğer dönemini
ise pandemi sebebiyle evde geçirdik. Bu süreci en değerli kılan şey ise;
projelerimizi her halükârda hayata geçirme fikriydi. Bölüm Başkanımız  Dr.
Öğr. Üyesi Emel TOZLU ÖZTAY ile beraber, pandemide yaşanan sorunları ele
alarak, ‘‘Evde Sorumluluk Bizde’’ dedik. Buradaki en temel hedefimiz ise; evde
kaldığımız süre boyunca kadın olarak birçok iş sürecini yönetme yükümlülüğü
ve bu bağlamda da üzerimizdeki yük kavramını göstermekti. 



Burada Halkla İlişkiler sektörünü hedef aldık. İletişim ajanslarından CİTİ PR ve
Feveran İletişim Ajans Başkanları ile temas kurduk. Birlikte farkındalık webinarı
gerçekleştirerek, kadınlara atfedilen evdeki işi yükünün oluşturduğu sorunları
aktardık. 

Halkla İlişkiler alanının dışında reklam alanında da çeşitli çalışmalar
gerçekleştirerek İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde kapsamlı projeleri hayata
geçirdiğimizi söyleyebilirim.  Burada önemli olan en temel nokta; sektörel
açıdan kendimize kattığımız değerler neticesinde, bununla birlikte
oluşturduğumuz güçlü networklerdi. 

İş Bulma Sürecim 

Bu konu  gerçekten bir başarı örneğidir. Hayatta öğrendiklerimizi uygulamaya
geçirmek ve bu bağlamda da kendimizi her açıdan geliştirmek adına
üniversitemizin büyük bir önem taşıdığını belirtmek isterim. Açıkçası benim
kariyer yolculuğum; İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde pandemi dönemi ile
paralel olarak gerçekleştirdiğim ‘‘Evde Sorumluluk Bizde’’ projesi sonrası
başladı. Projenin her ayrıntısını düşünerek ve pandemi dolayısıyla uzakta
olmamızı bir fırsata çevirerek inançla çalıştık. Proje sonrasında o zamanlar
konuğumuz ve şu anda Ajans Başkanım olan Tülin ÇENELİ DÖNMEZ ile tanışma
fırsatım oldu. Mezun olduktan hemen sonra Feveran İletişim’de Marka
Yöneticisi olarak işe alındım. Hali hazırda markalarım ve sonu olmayan gelişim
yolcuğum bu şekilde gerçekleşti. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndeki eğitim
hayatımda, teorik olarak öğrendiklerimi uygulamaya döktüğüm için çalışma
hayatına da hazırlanmış oldum. Başta Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Emel
TOZLU ÖZTAY’a ve her zaman desteğini bize hissettiren sevgili hocalarıma çok
teşekkür ediyorum. 

Marka Yöneticisi Miray BADEM 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezunu 
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