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HAVACILIK ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ AÇILIYOR
Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen havacılık sektörünün ulusal ve uluslararası alanda
bakım, onarım ve yenileme konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kalifiye personel
Hava Aracı Elektrik-Elektronik Teknisyenleri artık İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde
yetişecek.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Elektrik
ve Elektroniği Lisans Bölümü açılıyor. Üniversiteden yapılan açıklamada bölümle ilgili
şu detaylara yer verildi:
“Bölümde eğitim alan öğrenciler derslerinin akademik saatlerini maksimum 35’ er kişilik
akademik sınıf uygulama saatlerini ve Elektrik-Elektronik ve Aviyonik sistemlere ait
cihazların bakım ve onarımını yine Hava Aracı Bakım Teknik El Kitaplarında öngörülen
kurallara uygun çağdaş yöntem ve tekniklerle nasıl yapılacağını, Üniversitemizin Sivil
Havacılık ilgili talimatlarına göre oluşturulmuş maksimum 20’er kişilik 10 adet Uçak
Sınıf/Atölye/Uçak Sistem-Aviyonik Laboratuvarlarında /Kabin Mock-Up /Pilot Melike
Kuvvet Uçak Hangarı ve Cessna 340A uçağında beceri uygulamalarını yaparak
öğrenecekler.”
“Bölüm; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ‘’SHY147 B2 Aviyonik Tanınan Okul
Yetki Belgesine’’ sahiptir. Bu nedenle eğitim müfredatı, temel elektrik ve elektronik
konularının yanı sıra Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (European Aviation Safety
Agency-EASA) tarafından öngörülen hava aracı bakım personeli eğitim müfredatlarını
da tam olarak karşılamaktadır. Eğitim dili Türkçe olarak yapılacaktır.”
“Lisans eğitimini başarı ile tamamlayıp modül muafiyet sınavlarından %75 başarıyı da
elde ederek “Tanınan Okul Mezuniyet Sertifikasına” hak kazanan mezunlar B2
Kategori Aviyonik SHY-66 Lisansı için gerekli olan Modül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
ve 14’ten muaf olacak ve otorite SHGM tarafından “Kalifiye Personel” olarak
değerlendirileceklerdir.”
“Mezun bir öğrenci için temel bakım deneyim süresi, okuldan alacağı Tanınan Okul
Mezuniyet Sertifikası (diplomadan farklı) ile B2 Kategori SHY-66 Lisansı için gerekli
olan 5 yıldan 3 yıla düşecektir.”
Yapılan açıklamada istihdam olanakları hakkında ise şu ifadelere yer verildi:
“Havacılık Elektrik- Elektroniği Bölümü öğrencileri mezuniyet sonrasında; Türk Hava
Yolları, Özel Havayolu işletmeleri, hava aracı bakım kuruluşları, TSK bünyesindeki
Hava İkmal Bakım Merkezleri, İçişleri ve çeşitli bakanlıklar bünyesindeki hava aracı
bakım birimlerinde ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin hava aracı
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bakım, bakım yönetimi ve teknik bölümlerinde kendilerine istihdam imkânı
bulabileceklerdir.”
BİTCOİN VE ALTCOİN DÜNYASINI ANLATACAKLAR
Türkiye, kripto sektöründeki yatırımcı pozisyonunu, küresel bir oyuncu pozisyonuna
çevirmek istiyor. Devletlerin kaygı ile takip ettiği kripto dünyasında Türkiye’nin çoktan
yerini aldığını belirten Dr. Hakan Yıldırım, “Kripto paralara ilgide Türkiye dünyada
dördüncü, Avrupa’da ise birinci sırada. Ancak, kripto dünyasına olan bu ilgiye rağmen
bir bilgi sıkıntısı da yaşandığı bir gerçek. Yatırım yapılacak borsaların güvenliği ve
altcoinlerin güvenilirliği temel tartışma konusu” diye konuştu.
“Kripto Para Çılgınlığı” kitabının yazarı İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Dr.
Hakan Yıldırım, “Bitcoin ve Altcoin Dünyasını Anlamak” konulu etkinlik öncesi
açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Son yıllarda finansal piyasalardaki araçlara bir yenisi
eklendi. Blockchain teknolojisi olarak anılan bu yeni dünyada Bitcoin ön plana çıksa da
son günlerde altcoinlere de büyük bir rağbet var” dedi.
Devletlerin kaygı ile takip ettiği bu yeni dünyada Türkiye’nin çoktan yerini aldığını
belirten Dr. Hakan Yıldırım, “Kripto paralara ilgide Türkiye dünyada dördüncü,
Avrupa’da ise birinci sırada. Ancak, kripto dünyasına olan bu ilgiye rağmen bir bilgi
sıkıntısı da yaşandığı bir gerçek. Yatırım yapılacak borsaların güvenliği ve altcoinlerin
güvenilirliği temel tartışma konusu” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin kripto sektöründeki yatırımcı pozisyonunu, küresel bir oyuncu pozisyonuna
çevirmek istediğine vurgu yapan Dr. Yıldırım, “Bu sebeple, Türkler tarafından
projelendirilen birçok coin ve token projesi bulunmakta. “Timeandspacetraveller” da
bunlardan bir tanesi” dedi.
“Bitcoin ve Altcoin Dünyasını Anlamak” konulu etkinlikte, Türk mühendislerin geliştirdiği
yeni bir coin projesi olan Timeandspacetraveller ekibinden Bilgisayar Mühendisi Umut
Gergun ile bir araya gelecek olan Dr. Hakan Yıldırım, kripto dünyasında neler
yaşandığı, piyasanın güvenilirliği, güvenilir coin seçimi ve yatırım stratejisi gibi konuları
masaya yatıracak.
Etkinlik,17 Haziran Perşembe günü saat 19:30’da online olarak gerçekleştirilecek.
DİJİTALLEŞEN PAZARLAMA FAALİYETLERİNİ "DİJİTALLEŞEN DÜNYADA
PAZARLAMA" KİTABIYLA ANLATTILAR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam’ın editörlüğünde hazırlanan "Dijitalleşen Dünyada
Pazarlama" adlı kitap, okuyucusu ile buluştu. Kitap, dijitalleşmenin ortaya çıkardığı
fırsat alanından yararlanmak için dijital pazarlamaya ve dijitalleşme temelinde
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pazarlama faaliyetlerini değerlendirmeye nasıl yaklaşılacağı sorularına bir cevap
niteliğinde.
Pazarlamanın farklı alanları için dijitalleşmenin yarattığı yeni gerçekliklere, radikal
değişimlere, nasıl yönetilmesi gerektiğine ve güncel dijital pazarlama uygulamalarına
yer verilen "Dijitalleşen Dünyada Pazarlama" adlı kitap raflarda yerini aldı.
Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam’ın yaptığı kitabın tanıtımında, “Pazarlama
yöneticilerinin, dijitalleşen tüketici ihtiyaçlarını karşılama, dijital müşteriyi yönetme ve
yeni teknolojileri benimseme ihtiyacının olduğu ve dijital yeteneklerde ustalaşmanın
sağladığı sonuçların şaşırtıcı olabileceğinin farkında oldukları yeni dünya düzeninde,
pazarlama faaliyetlerinin dijitalleşme temelinde yeniden düşünülmesi kaçınılmazdır”
ifadelerine yer verildi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Dr. Öğr.
Üyesi Hande Ayhan Gökçek, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Turp Gölbaşı ile Uluslararası Ticaret
ve Finansman Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sema Mercanoğlu Erin’in de yazar olarak
katkı sağladığı kitapta yer bölümler ise şu şekilde sıralanıyor:
•

Yapay Zekâ Çağında Pazarlama

•

Dijital Ticaretin Yenilikleri ve Etkileri

•

Dijitalleşme Temelinde Mobil Pazarlama Uygulamaları

•

Pazarlamada Büyük Veri

•
Dijitalleşme ve Markalar: Dünden Bugüne İnternette Markalaşma Süreci ve
Pazarlamadaki Yansımaları
•

Dijital Fiyatlandırma

•

Dijital Dünyada Yeniden Şekillenen Tüketici Kavramı: Dijital Tüketici

•

Dijital Pazarlamanın Yükselen Trendi: Yeniden Pazarlama

•

Dijital İçerik Pazarlaması

•

Dijitalleşmeyle Gelişen E-Perakendecilik ve Omnichannel Yaklaşımı

•

Dijitalleşen Pazarlamada Web Sitesinin Önemi

•

Dijital Pazarlama İletişim Yaklaşımları

•

Dijital Pazarlamada Veri Analitiği ve İş Zekâsı

•

Fijital (Phygital) Pazarlama
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UZMANINDAN YKS ÖNCESİ BESLENME ÖNERİSİ: KAHVALTI YAPMAZSANIZ
ALGILAMA SÜRENİZ UZAR
Sınav döneminde beslenme, pek çok yönüyle başarıya etki ediyor. Beynin hangi besin
öğelerini alacağı konusunda oldukça seçici olduğunu söyleyen Doç. Dr. Haluk Saçaklı,
gıdalarının türünün yanı sıra miktarının ve kalitesinin de beynin gelişimini, zihinsel
performansını etkileyeceğini ifade ederek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)
girecek öğrencilere beslenme tavsiyelerinde bulundu.
Daha güçlü bellek için güne kesinlikle kahvaltı ile başlanması gerektiğine vurgu yapan
Doç. Dr. Haluk Saçaklı, “Vücudumuzu bir makine olarak kabul edersek bunun devreye
sokulması kahvaltı ile olur. Kahvaltı yapmayan öğrencilerin derslerde ve sınavlarda
algılama süreleri uzar, konsantrasyon bozuklukları görülür” diye konuştu.
Kahvaltının kan şekerini düzenlediğini ve beyin hücrelerini olumlu etkilediğini belirten
Saçaklı, “Zihinsel yorgunluk engellenir, uzun süreli çalışma kapasitesi artar” dedi.
“PEYNİR, VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR”
Kahvaltının sabah saat 7 ile 9 arasında yapılması gerektiğini ifade eden Saçaklı şu
ifadeleri kullandı:
“Süt ve süt ürünleri beyinsel ve bedensel oluşumun güçlenmesini sağlar. Peynir, vücut
direncini artırır. Yumurta, iyi ve kaliteli proteinin başında gelir. Tahıllı ekmek, beyni
besler, zihinsel yorgunluğu engeller. Yulaf, B1-B2 vitaminleri ile beynin verimli
çalışmasını sağlar. Sebze ve meyveler uyurken düşmüş olan kan şekerini normale
seviyeye getirir. Ananas, beyne giden kan yollarını temizler ve beynin kan dolaşımını
artırır.”
Tereyağı, zeytin, fındık, ceviz ve bademin hafızayı olumlu etkilediğini söyleyen Saçaklı,
“Organik bal, doğal reçel, pekmez beyne hızlı enerji verir” dedi.
Kuşluk vakti saat 10:00 – 11:00 arasında kepekli bisküvilerin ve kuru ya da yaş
meyvelerin yenilebileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Haluk
Saçaklı, öğle yemeğinde yenilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:
“Öğle yemeğinde makarna, balık, saf zeytinyağı konuşmuş salata ve ayran beynin tüm
ihtiyacını karşılar. Gün içerisinde vücut ve beyin yorgunluğunun azaltılabilmesi için
ikindi vakti küçük bir kahvaltı menüsü tüketilebilir. Aşırıya kaçmamak kaydıyla çikolata
tüketilebilir. Çikolata zekâ gelişimini artırır. Bilişsel fonksiyonları geliştirir.”
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“ENGİNAR, BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Akşam yemeğinde mutlaka sebze tüketilmeli diyen Saçaklı, “Enginar, beyin sağlığı için
çok önemlidir. Soya fasulyesi, bünyesinde beynin yapı taşlarından birini bulundurur.
Siyah turp, beyin ünitelerinin fonksiyonu etkiler ve yönlendirir. Kurubaklagiller, nohut
kan dolaşımını uyararak beynin temiz kan ihtiyacını sağlar. Rahat bir uyku bir için
peynirli makarna ve yoğurt unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Günde en az 8 bardak su tüketilmesi gerektiğini de söyleyen Saçaklı, çay ve kahve
tüketiminin ise 4 fincanı geçmemesi uyarısında bulundu.

