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Dr. Öğret�m Üyes�  Çağla KAYA İLHAN Yen� Medya ve Gazetec�l�k Bölümü'ne Bölüm Başkan Vek�l� olarak
atanmıştır.
L�sans eğ�t�m�n�  İzm�r Ekonom� Ün�vers�tes� , İkt�sad�, İdar� B�l�mler Fakültes�, Uluslararası �l�şk�ler ve AB
Bölümünde, yüksek l�sans eğ�t�m�n� İzm�r Ekonom� Ün�vers�tes� , İlet�ş�m, Medya ve İlet�ş�m Bölümü, doktora
eğ�t�m�n� �se İstanbul Ün�vers�tes�, İlet�ş�m, Gazetec�l�k Bölümü'nde tamamladı.  Araştırma alanları Medya,
İlet�ş�m, Yen� Medya, Gazetec�l�k, Telev�zyon Haberc�l�ğ� olarak sıralanab�l�r. 

 İlknur KÜLEKÇİ  Bankacılık ve S�gortacılık Bölümü'ne Araştırma Görevl�s� olarak atanmıştır. 
Marmara Ün�vers�tes�, Aktüerya Bölümü'den 2013 yılında mezun olduktan sonra yüksek l�sans eğ�t�m�n� İstanbul
Ün�vers�tes�, Para, Sermaye P�yasaları ve F�nansal Kurumlar Programı'nda 2018'de tamamladı. Doktora eğ�t�m�ne
Marmara Ün�vers�tes�, S�gortacılık anab�l�m dalında devam etmekted�r. Başlıca akadem�k �lg� alanları, s�gortacılık
ve f�nans olarak sıranalab�l�r. 

Can Sevda GÜRSOY Havacılık Yönet�m� Bölümü'ne Araştırma Görevl�s� olarak atanmıştır. 
2019 yılında Türk Hava Kurumu Ün�vers�tes� Havacılık Yönet�m� Bölümünde l�sans eğ�t�m�n� tamamladı. L�sans
eğ�t�m�n�n �lk yılı olan hazırlık sınıfında b�r dönem Vaughn College of Aeronaut�cs and Technology’de yabancı d�l
(İng�l�zce) eğ�t�m� aldı. Stajlarını TAV, SunExpress ve THY’de tamamladı. Şu anda Erc�yes Ün�vers�tes� Havacılık
Yönet�m� ana b�l�m dalında yüksek l�sans eğ�t�m�ne devam etmekted�r. 

Hamza UYSAL TV Haberc�l�ğ� ve Programcılığı Bölümü'ne Araştırma Görevl�s� olarak atanmıştır. 
L�sans eğ�t�m�n� İstanbul Şeh�r Ün�vers�tes�, İlet�ş�m Fakültes�, S�nema ve Telev�zyon Bölümünde tamamladı.
Hal�hazırda Marmara Ün�vers�tes�, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü, S�nema ve Telev�zyon Bölümünde yüksek l�sans
eğ�t�m�n� sürdürmekted�r. Başlıca akadem�k �lg� alanları, Dünya S�neması, Türk S�neması ve F�lm Teor�ler� olarak
sıralanab�l�r.



YAYINLANAN AKADEMİK
MAKALELER

"PROAKTİF KARİYER ADANMIŞLIĞI DAVRANIŞLARI
ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE'YE UYARLAMA VE DOĞRULAYICI
FAKTÖR ANALİZİ" İSİMLİ ÇALIŞMA İSTANBUL GELİŞİM
ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ'NDE
YAYINLANDI 

Ordu Ün�vers�tes�, Fatsa Den�z B�l�mler�
Fakültes�’nden Doç. Dr. Az�z Muslu ve İstanbul
Gel�ş�m Ün�vers�tes�, Uygulamalı B�l�mler
Yüksekokulu, Bankacılık ve S�gortacılık
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyes� Abdülna�m
Temur’un ortak yazarlığında “Proakt�f Kar�yer
Adanmışlığı Davranışları Ölçeğ�n�n Türkçeye
Uyarlama ve Doğrulayıcı Faktör Anal�z�” �s�ml�
akadem�k çalışma makale olarak yayımlandı.

Kar�yer adanmışlığını ölçen b�r ölçeğ�n
uyarlanarak Türkçeye kazandırılmasının
amaçlandığı çalışmada H�rsch� ve arkadaşları
tarafından kar�yer adanmışlığını ölçmek
amacıyla gel�şt�r�lm�ş olan proakt�f kar�yer
ölçeğ� den�zc� adayları üzer�nde b�r
araştırmada kullanılmıştır. Araştırma
kapsamında, sosyal ağlar ve elektron�k posta
yoluyla Den�z Ulaştırma İşletme Yönet�m�
bölümünde öğren�m gören Türk�ye
genel�ndek� 281 öğrenc�ye ulaşılmış ve Amos
21 programı kullanılarak yapısal eş�tl�k
model�yle doğrulama çalışması yapılmıştır.
Yapılan anal�z sonucunda çalışmada kullanılan
ölçeğ�n model uyum �ndeksler�ne göre ölçek
alan yazınında kabul ed�len yapısal eş�tl�k
model� uyum değerler�ne sah�p olduğu
b�lg�s�ne ulaşılmıştır. Makalen�n tamamına
https://derg�park.org.tr/tr/pub/�gusbd/�ssue/58
196/681944 adres�nden ulaşılab�lmekted�r. 

 





KİTAP VE KİTAP
BÖLÜMLERİ

Sosyal H�zmet Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet
Gal�p Yolcuoğlu ve El�f Yolcuoğlu’nun ortak yazar
olduğu ‘‘İşportacı F�lozof’ �s�ml� k�tap Nar Yayınev�’nde
yayınlandı.

‘İnsan ne �le yaşar?, İnsanın �ç�nde ne var?, Yaşamın
doğası ve gerçek anlamı ned�r?, İnsana ver�lmeyen b�lg�,
�nsanın doğuştan b�lmed�ğ� ned�r?’ sorularına yanıtlar
aranan k�tapta b�lg� toplumunda b�lgel�ğ�n ve
çalışkanlığın b�r toplumu nasıl dönüştüreb�leceğ�ne
vurgu yapılmakta. K�tabın yazarları Prof. Dr. İsmet Gal�p
Yolcuoğlu ve El�f Yolcuoğlu’na göre; ‘‘Y�rm� b�r�nc�
yüzyılın �lk çeyreğ�nde artık, geçm�ş� tanıyıp bugünü
b�lerek yaşamak ve bu donanımlarla geleceğ� b�l�nçl� b�r
şek�lde kurmak �ç�n, cehaletten arındırılmış, daha �y� b�r
toplum, daha �nsancıl b�r dünya kurab�lmel�y�z. Felsefe,
b�l�m, �nançlar ve sanatların zeng�nleşt�r�c� gücü ve
etk�s�yle, bütünsel b�r bakış sağlayab�lmek, ancak
yüzlerce n�tel�kl� metn� süzerek �mb�kten geç�rmekle
mümkündür…’’ 

“İŞPORTACI FİLOZOF"
KİTABI YAYINLANDI



ARCH MODELS AND AN APPLICATION ON
EXCHANGE RATE VOLATILITY: ARCH AND GARCH

MODELS” İSİMLİ KİTAP BÖLÜMÜ YAYINLANDI 

Söz konusu k�tap bölümünde f�nansal varlıkların doğru f�yatlanması,
geleceğe yönel�k tahm�nler yapılab�lmes� �ç�n varlığın f�yat hareketler�n�n
volat�l�tes�n�n düşük olması ve bu nedenle herhang� b�r f�nansal varlığın
volat�l�tes�n�n doğru hesaplanması gerekt�ğ� üzer�nde durularak r�sk�n
gösterges� olan volat�l�te çeş�tl� modeller yoluyla bel�rlenmes� gerekt�ğ�
vurgulanmaktadır.  F�nans yazını �ç�n son derece öneml� olan volat�l�tey�
bel�rleyen ARCH-GARCH modeller� f�nansal ekonometr� �ç�n de son derece
önem arz ett�ğ� �ç�n Dr. Öğr. Üyes� Lokman Kantar’ın k�tabının l�teratüre
öneml� b�r katkı sağlayacağı düşünülmekted�r.

Bankacılık ve S�gortacılık Bölüm
Başkanı Dr. Öğr. Üyes� Lokman
Kantar tarafından yazılan ‘ARCH
Models and an Appl�cat�on on
Exchange Rate Volat�l�ty: ARCH
and GARCH Models’ �s�ml� çalışma
Handbook of Research on
Emerg�ng Theor�es, Models, and
Appl�cat�ons of F�nanc�al
Econometr�cs’te k�tap bölümü
olarak yayınlandı. 



"FIFTEEN MILLION MERITS: EKRAN HAPSİNDEN
KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?" İSİMLİ KİTAP BÖLÜMÜ
YAYINLANDI  

Yen� Medya ve İlet�ş�m Bölümü Araştırma Görevl�s�
Mehmet KAYIN’ın “Black M�rror Aynadan Yansıyanlar”
k�tabında yer alan "F�fteen M�ll�on Mer�ts: Ekran
Haps�nden Kurtulmak Mümkün mü?" adlı k�tap bölümü
yayınlandı. 

Black M�rror d�z�s�n�n farklı bölümler�n�n değerlend�rme
ve anal�zler�nden oluşturulan k�tapta Kayın tarafından
yazılan bölümde, görsel kültürün yüksel�ş� �le b�rl�kte
göster�n�n topluma egemen olduğu ve bu durumun
yen� öznell�kler yarattığı �dd�asından yola çıkarak
d�z�n�n 1. Sezon 2. Bölüm’ü (S1E2) söylem anal�z�
yöntem� �le �ncelend�. 

“Black M�rror Aynadan Yansıyanlar” k�tabı, Sezer Ahmet
Kına ve Emre Aşılıoğlu ed�törlüğünde N�ka Yayınev�
tarafından yayınlandı. 



 
Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyes� Tamer
Saraçyakupoğlu, Araştırma Görevl�s� Heyzem Doğukan Del�baş ve
Ahmet Devlet Özçel�k, “2nd Internat�onal Conference On Access
To Recent Advances In Eng�neer�ng And D�g�tal�zat�on
(ARAFCONF-2021) Konferansı”na Katıldılar

Nuh Nac� Yazgan Ün�vers�tes� tarafından 10 Mart 2021
tar�h�nde onl�ne (çevr�m�ç�) olarak düzenlenen
"Mühend�sl�k ve D�j�talleşmede Son Gel�şmelere
Er�ş�m" konulu (ARACONF-2021) Uluslararası
Konferansı’na “B�r İnsansız Hava Aracının İtk� ve
Manevra Hareketler�nde Gövde İç� Basınçlı Hava
Kullanımı” �s�ml� b�ld�r�ler�yle katılan Yakupoğlu,
Del�baş ve Özçel�k, çalışmalarıyla Akadem� ve
endüstr�dek� araştırmacıların deney�mler�n� ve son
gel�şmeler�n paylaşımına katkıda bulundular.

KATILDIĞIMIZ KONGRE VE SEMPOZYUMLAR





15-17 Mart 2021 tar�hler� arasında onl�ne (çevr�m�ç�)
olarak düzenlenen 5. Uluslararası B�l�msel
Çalışmalar Kongres�ne  “Çağdaş Örgüt Yapıları”
başlıklı b�ld�r�ler� �le katılan Dr. Öğr. Üyes� Canan
T�ft�k ve Dr. Öğr. Üyes� Özge Turhan, çağdaş 
 örgüt yapıları eksen�nde örgütsel davranış
yönet�m�n� ve örgütsel �let�ş�m� �nceleyerek,
çağdaş örgüt yapılarının kavramsal çerçeves� ve
örgütsel davranış yönet�m� eksen�nde örgütsel
�let�ş�m�n önem�ne vurgu yaptılar.  B�r örgütün
bünyes�ndek� b�reyler�n davranışlarının
anlaşılması, şek�llenmes� dâh�l olduğu toplumun
ve �ç�nde bulunduğu örgütün b�r sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır yargısına varan çalışmalarında
ayrıca, çalışanların örgütle bütünleşeb�lmeler�n�n
temel bel�rley�c�s�, örgütsel davranış olarak ortaya
çıktığını ve örgütsel davranışın aynı zamanda
örgütün amaçlarına ulaşmasında b�rey ve örgüt
etk�leş�m�nde öneml� �şlevler�n yer�ne
get�r�lmes�nde etk� ve önem�n� de vurguladılar. 

Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� Bölümü Dr.Öğr.Üyes�  Canan T�ft�k ve
Halkla İl�şk�ler ve Reklamcılık Bölümü Dr.Öğr.Üyes� Özge Turhan
5. Uluslararası B�l�msel Çalışmalar Kongres�’ne Katıldı 



II. ULUSLARARASI KONSERVASYON VE
RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçndekler:

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�'n�n de aralarında
bulunduğu katılımcı 8 ün�vers�te �le gerçekleşt�r�len
Restorasyon ve Konservasyon Öğrenc�ler�
Sempozyumu'nun �k�nc�s� 11-13 Mart 2021 tar�hler�
arasında  düzenlend�. Ün�vers�tem�z Uygulamalı
B�l�mler Yüksekokulu Kültür Varlıkları Koruma ve
Onarım Bölümü öğrenc�ler� 3 b�ld�r� �le sempozyuma
katılım sağladı.    L�sans ve l�sansüstü sev�yede eğ�t�m
veren ün�vers�teler�n Restorasyon ve Konservasyon
Bölümler�nde öğren�m görmekte olan öğrenc�ler�n�n
katılım sağlayab�ld�ğ� ulusal ve uluslararası n�tel�kte b�r
sempozyum olan ICORESS 2021’�n amacı, söz konusu
alanlarda eğ�t�m gören öğrenc�ler�n tecrübeler�n�
paylaşarak, f�k�r alışver�ş�nde bulunarak yen� �ş
b�rl�kler�n�n ortaya çıkması �ç�n uygun b�r platform
oluşturmak ve gel�ş�mler�ne katkıda bulunmak olarak
özetlenmekted�r. Sempozyuma da�r gen�ş b�lg�ye
https://�coress.org l�nk�nden er�ş�lmekted�r.  



Dr. Öğr. Üyes� Sev�nç Koçak, 12-13 Mart 2021 tar�h�nde onl�ne
(çevr�m�ç�) olarak gerçekleşen sempozyuma İstanbul Yen�
Yüzyıl Ün�vers�tes� Meslek Yüksek Okulu Öğret�m Görevl�s�
Semra Tüplek �le ortak hazırladıkları “Cov�d 19 Pandem�s�nde
Halkla İl�şk�ler Uygulamalarının D�j�tal Yerl�ler Yaratmaya
Yönel�k Evr�lmes� ve Örnekler�”; ve  “Covıd-19 Pandem�
Dönem�nde Küresel Markaların Sosyal Sorumluluk
Uygulamalarının İt�bar Algılarına Katkıları Açısından
İncelenmes� Ve Örnekler�”  �s�ml� �k� ayrı b�ld�r� �le katılarak
sunumlarını gerçekleşt�rd�ler.  

Halkla İl�şk�ler ve Reklamcılık Bölümü Dr.  Öğr. Üyes� Sev�nç Koçak, 3. Uluslararası Ege
Sempozyumu’na  katıldı.

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVİNÇ KOÇAK 3. ULUSLARARASI EGE SEMPOZYUMU'NA KATILDI 

“UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME” TARAFINDAN DR. ÖĞR. ÜYESİ
NEVRUZ BERNA TATLISU’YA TEŞEKKÜR MEKTUBU TAKDİM EDİLDİ

T�kTok, İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� (İBB) Spor Kulübü
ve Spor İstanbul’un Küresel Amaçlara d�kkat çekmek �ç�n
düzenled�ğ� koşulara katılarak ‘Küresel Amaçlar’ �le �lg�l�
farkındalık yaratma çalışmalarına katkıda bulunmasından
dolayı Gastronom� ve Mutfak Sanatları Bölüm
Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyes� Nevruz Berna Tatlısu’ya
Un�ted Nat�ons Development Programme tarafından
teşekkür mektubu takd�m ed�ld�.



Staj b�tt�kten sonra �ş bulma korkusunu üzer�mden atarak
hemen �ş başvurusu yapmaya başladım. Şansım yolunda
g�tt� ve görüştüğüm �lk kurumdan olumlu ger� dönüş aldım.
Bunun yen� mezun b�r�n� ne kadar mutlu ett�ğ�n�
anlatamam. Resm� sürec� tamamlayıp �k� hafta �çer�s�nde
TVNET tekn�k departmanında �şe başladım. Canlı yayınlar
stresl�, heyecanlı, bazen gerg�n oluyor ama bu heyecana
alıştıktan sonra her şey yolunda �lerleyeb�l�yor d�yeb�l�r�m.
Öğrenc�yken ed�nd�ğ�m kazanımlar �ç�n �y� k� o zaman
yapmışım d�yorum çünkü çalışmaya başladıktan sonra
zaman b�raz daha kısıtlı oluyor. İy� k� bu bölümü seç�p,
kend�m� gel�ş�me açık tutab�leceğ�m b�r alanda �lerl�yorum
d�yeb�l�r�m. 

MEZUNLARIMIZDAN HABERLER

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� �le yolum 2016 yılında
kes�şt�. 4 yıl boyunca Yen� Medya ve İlet�ş�m
Bölümünde gerek �let�ş�m �le �lg�l� gerek telev�zyon
sektörüyle �lg�l� hem uygulamalı hem teor�k b�lg�ler
alarak eğ�t�m�m� tamamladım. Bu bölüme
başladığımda özell�kle �lk �k� sene “Okul b�tt�ğ�nde
�ş bulab�lecek m�y�m, kend� sektörümde ben�
mutlu edecek b�r yerde çalışab�lecek m�y�m, staj
bulurken zorlanacak mıyım?” g�b� b�rçok soru
ben�m de aklımı kurcalıyordu. Ancak zaman
�lerled�kçe ve sektörde çalışan �nsanlarla tanıştıkça
bunun aslında sandığım kadar zor olmadığını, her
şey�n b�r noktadan sonra kend�mde
tamamlandığını düşündüm. 

Yaklaşık �k� hafta sonra staja kabul ed�ld�ğ�mle �lg�l�
b�r e-posta aldım. Mutluluğum tar�f ed�lemezd�.
Temmuz ayında staja başladım ve  yaklaşık �k� ay
boyunca devam ett�m. Ben sporu özell�kle futbolu
yakından tak�p ett�ğ�m �ç�n stajımı TRT Spor’da
yapmak �sted�m ve onlarda kabul ett�ler. İlk başta
haber merkez�nde bulundum, gün �çer�s�nde
bültenlere haberler yazdım, bol bol okudum, �lg�
alanım olmayan branşlarla �lg�l� de araştırmalar
yaptım. 1-2 hafta böyle devam ett�kten sonra tekn�k
olarak kend�m� gel�şt�rmem gerekt�ğ�n� fark ett�m ve
rej� ek�b�yle tanıştım. Hem sabah hem akşam
yayınlarına katıldım, canlı yayınları ek�ple tak�p etme
fırsatım oldu.

Yen� Medya ve İlet�ş�m Bölümü Mezunu 

D�lara TEKİN 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İLE YOLUM 2016 YILINDA KESİŞTİ 

Mezun olduğum bölümde okuyanlara tavs�yelerde
bulanacak olursam eğer; zamanı çok �y� değerlend�rmel�,
mezun olmadan kend�ler�ne katab�ld�kler� ne varsa
katmalarını, gel�ş�me ve öğrenmeye açık olup her şey�
deney�mlemeler�n� öner�yorum. 

En azından yayın devamlılığı �ç�n rej�de ney�n nasıl yapılması
gerekt�ğ�yle �lg�l� az çok f�kr�m oldu. Dış haberlere,
röportajlara g�tt�m. Fırsatım oldukça kend�me b�r şeyler
katmaya çalıştım ama şunu bel�rtmem gerek�yor k� fırsat
b�ze sunulmuyor b�raz da b�z�m yakalamayı b�lmem�z
gerek�yor. O kısa sürey� en �y� şek�lde geç�rmeye çalıştım ve
ben�m �ç�n �nanılmaz güzel b�r deney�m oldu. 

Mezun olduktan sonra başlıca hedefler�mden b�r�
ara vermeden sektörde çalışmaya başlamaktı. Ama
önce staj yapmam gerek�yordu. Pandem�
şartlarından dolayı staj bulma konusunda sıkıntı
yaşarım d�ye düşündüm ancak tam ters� oldu.
TRT’n�n staj başvuru l�nk�ne ulaştım ve başvurumu
yaptım. Çok geçmeden v�deo mülakat yöntem�yle
ger� dönüş yaptılar. Okulda aldığım eğ�t�mden,
dah�l olduğum sosyal sorumluluk projeler�ne kadar
b�rçok konuyla �lg�l� soru sordular ve heps�ne
kend�mden em�n b�r şek�lde cevap verd�m.  



E T K İ N L İ K L E R

Yen� Medya ve İlet�ş�m Bölümü tarafından 1 Mart
Dünya Gelecek Günü ’nde, UBYO Yen� Medya ve
İlet�ş�m �le Yen� Medya ve Gazetec�l�k Bölümü
öğrenc�ler�n�n katılımıyla “Geçm�şten Geleceğe
H�kâyeler” etk�nl�ğ� düzenlend�. 

Meslek� kar�yer� Türk�ye’de �nternet�n tar�h�yle �ç �çe
geçm�ş ve özell�kle enformasyon ve �let�ş�m
teknoloj�ler� den�ld�ğ�nde �lk akla gelen �s�mlerden
b�r� olan Bloomberg Bus�nessweek yazarı ve IPTV
Derneğ� Başkanı Atıf Ünaldı’nın katılımıyla
gerçekleşt�r�len etk�nl�kte, dünden bugüne
Türk�ye’de �nternet�n, d�j�talleşmen�n tar�h�,
enformasyon ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n �nsanlığı
nasıl b�r geleceğe taşıdığı konuları tartışıldı.

Yen� Medya ve İlet�ş�m Bölümü ve Medya Kulübü
�şb�rl�ğ�yle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne “Teknoloj�,
Medya, G�r�ş�mc�l�k ve Kadın” etk�nl�ğ� düzenlend�. 
Etk�nl�k konuşmacılarından Koç F�nans D�j�tal
Dönüşüm L�der� Özlem Kumum, Türk�ye’de d�j�tal
dönüşümde kadının rolü, çalışma yaşamında kadının
yer� ve d�j�tal dönüşümle b�rl�kte çalışma hayatında
�ht�yaç duyulan yen� becer� ve yetk�nl�klere değ�nd�.
Etk�nl�ğ�n d�ğer katılımcısı Gözde Tezer kadın
g�r�ş�mc� olarak kend� başarı h�kâyes� özel�nde
Youtube’da �çer�k üret�m� ve yönet�m� süreçler�ne
da�r deney�m�n� paylaştı. Yen� Medya ve İlet�ş�m
Bölümü �le Yen� Medya Gazetec�l�k Bölümü
öğrenc�ler�n�n katıldığı etk�nl�kte katılımcılar
öğrenc�ler�m�z�n meslek� kar�yer planlarına yönel�k
sorularını da cevaplandırdılar. 

 
 

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ TARAFINDAN GELECEK
GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

 TEKNOLOJİ, MEDYA, GİRİŞİMCİLİK VE KADIN
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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