
MEZUNLAR VE MENSUPLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü  

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü, mezunlarımız ile bağlarımızı 

kuvvetlendirmek, üniversitemize aidiyetlerini arttırmak ve üniversitemizden mezun olduktan sonra 

dahi yanlarında olduğumuz inancını katarak gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılı aralık 

ayında kurularak o tarihten bu yana mezunlara ve mensuplara yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Çalışmalarımızı incelemek için https://mezun.gelisim.edu.tr/mezun-sistemi web 

sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Hedeflerimiz:  

- Mezunlarımız arasındaki dayanışmayı arttırmak, 

- Mezunlar ve mensuplar derneği çatısı altında örgütlenmelerini sağlamak ve desteklemek, 

- Üniversitenin mevcut öğrenci, idari ve akademik birimlerini derneğin içerisine almak için 

gerekli altyapıyı hazırlamak, 

- Mezunlarımızın kendi iç iletişimini oluşturmak, 

- Üniversitemiz ile mezunlarımız arasındaki bağı güçlendirmek, 

- Mezunlarımız ile mezun adayı öğrencilerimiz arasında bağ kurmak, 

- Düzenleyeceğimiz etkinliklere katılımlarını sağlayarak sektördeki yönetici ve çalışanlar ile 

tanışma imkânı sunmak,  

- Kariyer yönetim süreçlerine destek sağlayarak iş yaşamına hazırlanmak,  

- Dış paydaşlardan gelen istihdam talepleri hakkında mezunları bilgilendirmek, 

- Fakülte, yüksekokul, enstitü iş birliğiyle geliştirilen projeler ve etkinlikler hakkında mensupları 

bilgilendirmek, 

- Mezunlar Koordinatörlüğü olarak düzenlenecek etkinliklerde mezunları bir araya getirmek. 

Avcılar yerleşkesinde K Blokta (Kule) 2. Katta yer alan koordinatörlük ofisimizi ziyaret ederek bilgi 

alabilir ve tüm iletişim kanallarımızdan soru ve isteklerinizi her zaman bizlere iletebilirsiniz.  

Misyonumuz 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü’nün misyonu, farklı alanlardaki 

mezunlarımızın birbirleriyle ve üniversitemizle sürekli ilişki içerisinde olmasını sağlayarak 

mezunlarımıza ve mensuplarımıza yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle onların 

yaşamlarına değer katmak ve mesleki alanlarda gelişimlerini sağlamaktır. 

 

 

Vizyonumuz 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü’nün vizyonu; üniversitemizin 

mezunlarıyla uzun dönemli ilişkiler kurup aidiyet duygusu yaratmak, geliştirmek; ayrıca öğrenci, 

akademik ve idari kadroyu da kapsayan paydaşlarda mensubiyet bilinci oluşturmak ve yerleştirmek, 

mezun ve mensup üyelerini bir çatı altında toplamaktır. 

 

 

 

https://mezun.gelisim.edu.tr/mezun-sistemi
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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MEZUN PLATFORMU 

Mezun İzleme Sistemi, mezunlarımızın istihdamı ve mezuniyet sonrası eğitimi gibi güncel 

durumlarını belirleyerek takip etmek, istatistiki veriler oluşturmak amacıyla açılmıştır. İstanbul Gelişim 

Üniversitesi, mezunlar ile ilişkilerini kuvvetlendirmek ve sürdürülebilir bir bağ kurmak adına İstanbul 

Gelişim Üniversitesi Mezun Platformu’nu faaliyete geçirmiştir. Mezunlarımız, Mezun Platformu’na 

ücretsiz üye olabilmektedir. (metsis.gelisim.edu.tr) 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezun Platformu’na üye olan mezunlarımız oluşturdukları kişisel 

profillerini güncelleyerek iş ilanlarımızı takip edebilmekte ve düzenlenen etkinliklerden haberdar 

olabilmektedir. Aynı zamanda iş ilanları sekmesinden kendi iş ilanlarını yayınlayabilmektedir. Böylelikle 

mezunlarımızda iç dayanışma bilinci oluşturulmaktadır. Mezun Platformu’na üye olan mezunlarımız 

sistem üzerinden e-posta veya mesaj aracılığı ile birbirleriyle iletişim kurabilmektedir.  

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezun Platformu’nun üye sayısının arttırılmasına yönelik olarak çağrı 

merkezi ile mezunlarla iletişime geçilip platform hakkında bilgi verilmekte, e-mail veya SMS aracılığı ile 

üyelik linki gönderilmektedir.  

 

mailto:ogyildiz@gelisim.edu.tr


Kariyer Desteği (İş İlanları, Etkinlikler) 

Mezun Platformu’nda yayınlanan ilanlar mezunlarımıza istihdam sağlamak adına 

oluşturulmuştur. İlanlarımızın duyuruları SMS, e-posta, WhatsApp gurubu ve telefon görüşmesiyle 

yapılmaktadır. Kurumsal firmalar ile bire bir görüşmeler sağlanarak iş ve staj ilanlarımız mezunlarımız 

ile paylaşılmaktadır. Yayınlanan ilanlara mezunlarımız özgeçmişlerini göndererek başvurularını 

yapabilmektedir. 

 

 

 

 

KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİM 

Mezunlarımızın ve öğrencilerimizin kariyerlerine destek olmak, onları bir adım öne çıkarmak amacıyla 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü öğrencilerimizin ve 

mezunlarımızın iş, sosyal ve akademik alanda başarılı olmalarını sağlamak adına çalışmalar 

yapmaktadır. 

 

Nasıl Destek Alabilirsiniz? 

Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü, mezunlarımıza kariyer desteği vermektedir. Mezunlarımız iş 

arama ve bulmaya yönelik eğitimler ile kariyer yönetimi konularında ücretsiz danışmanlık alabilirler. 

 

Bireysel Danışmanlık 

Yeni mezunlara yönelik danışmanlık hizmeti: iş hayatına atılmak isteyen ya da kariyerinde daha hızlı 

ilerlemek isteyen yeni mezunlarımız İstanbul Gelişim Üniversitesi K blokta yer alan Mezunlar ve 

Mensuplar Koordinatörlüğü’ne  gelerek danışmanlarımızla görüşebilir ya da telefonla sorularına yanıt 

alabilirler. 

 

Kariyer Araçları 

Mezunlarımız kariyer araçları ile CV hazırlama, motivasyon mektubu yazma becerilerini geliştirebilir 

ve etkili Linkedln kullanımı hakkında bilgi alabilirler. 

 

Mezun Buluşmaları 

Mezunlarımızı ve mevcut öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerle bir araya getirerek hem mezun-öğrenci 

iletişimi sağlamak hem de sektördeki yönetici ve çalışanlar ile tanışma fırsatı sağlayarak mezunlarımız 

ve öğrencilerimizin kariyerlerine yönelik iş ve staj bulma konusunda destek sağlanmaktadır. 

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezun ve Öğrenci Platformu’na Üye Olun! 

Mezunlarımızın ve mevcut öğrencilerimizin Üniversitemiz ile bağlarını güçlü tutmak için açılmış 

olan Mezun Platformuna (metsis.gelisim.edu.tr) üye olabilir, iş ve staj ilanlarını buradan takip 

edebilirsiniz.  

 

 

 



 

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 

 

İş ve staj bulmak için ilk adım profesyonel bir özgeçmiş hazırlamaktan geçmektedir. Rekabetin güçlü 
olduğu, tek bir pozisyona yüzlerce başvuru yapıldığı iş piyasasında diğerlerinden farklılaşıp seçilmeyi 
sağlamak genellikle etkili hazırlanmış özgeçmişler sayesinde olmaktadır. 
 
Özgeçmiş Hazırlamada İpuçları 

 Özgeçmiş hazırlamadan önce iyi bir araştırma yapmak gerekmektedir. Yetenekler ve beceriler 
düşünülüp başvurulan pozisyon ve şirketle ilgili araştırmalar yapılmalıdır. 

 Özgeçmiş, başvurulan pozisyona tamamen uyumlu hale getirilmelidir. İyi bir CV kısa olmalıdır. 
Eğitim ve deneyimler ne kadar ayrıntılı olursa olsun, 2 sayfa A4 kâğıdını aşmamalıdır. 

 Özgeçmiş, çok uzun ya da çok kısa olmamalıdır. Uzun cümlelerden kaçınılmalı kısa ve net 
olunmalıdır. Eğitim ve iş deneyimi ile ilgili yönlere odaklanmak gerekmektedir. Başarılar ve 
deneyimler belirtilmeli, daima güncel tutulmalıdır. 

 Özgeçmiş her defasında başvuru yapılan işe göre yeniden uyarlanmalıdır. Güçlü yönler, 
işverenin ihtiyaçlarına göre vurgulanmalı ve ilgili pozisyona uyan becerilere odaklanılmalıdır. 
Abartılı ifadelerden ağdalı kelimelerden uzak durulmalıdır. 

 Özgeçmişte avantajlar öne çıkarmalıdır. Ters piramit tekniğini araştırılarak en önemli bilgiler 
daima öne yazılmalıdır İmla, yazım ve noktalama işaretlerine azami dikkat gösterilmeli, 
özgeçmiş birkaç kez gözden geçirilmelidir. 

 İletişim bilgileri kontrol edilmelidir. Mail adresi çok dikkat çekici olmamalıdır. Her zaman için 
telefonda da kodlaması kolay bir e-mail adresi kullanılmalıdır. 

 Özgeçmişe motivasyon yazısı eklenmelidir, bu sayede aynı pozisyona başvuran yüzlerce 
özgeçmiş içinden öne çıkabilirsiniz. 

 Tecrübelerden bahsedilirken sürdürmüş olduğunuz görevin iş tanımı maddeler halinde 
yazılmalıdır. 

 Eğitim kısmında şimdiki zamandan geçmişe doğru kronolojik bir sıra halinde yazılmalıdır. 
 Sertifikalardan bahsedilirken “Sertifika Alınan Kurum Adı, Sertifikanın Adı, Alınan Sertifikanın 

Yılı” şeklinde yeniden eskiye doğru kronolojik bir sıra halinde yazılmalıdır. 
 Referans yazarken, referansların sizin için uygun olup olmadığına karar verilmelidir. İş 

başvurusunda işe çağrılırken referans kontrolü yapılır. Referansların iletişim bilgileri doğru 
olmalıdır. 

 Özgeçmiş hazırlarken yaygın kullanılan yazı karakteri ve puntoları kullanılmalıdır. Çok faklı yazı 
karakteri ve renkli yazı karakterlerden oluşmamalıdır. 

 Mezunlar Koordinatörlüğü ofisine gelip özgeçmişinizi gözden geçirtmeyi unutmayınız. 
Randevu için: mezunsm@gelisim.edu.tr 
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İŞ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ 

İş görüşmelerinde amaç; İşveren tarafın temsilcisi ya da temsilcileri ile iş isteyen bireyin buluşması, 
karşılıklı olarak birbirlerini sınaması ve birlikte çalışıp çalışamayacaklarını tespit etmeleridir. 
 
Mülakat Öncesi Yapılması Gerekenler: 

 Firma ve başvurulan pozisyon hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır, 
 Başvurduğunuz firma ve pozisyonu tercih etme nedenlerinizi iyi belirlenmelidir, 
 Mülakat yerinin açık, ayrıntılı yol tarifini aldığınızdan emin olunmalıdır, 
 İş ortamına uygun, profesyonel bir şekilde giyinilmelidir, 
 Mülakat yapacak kişinin isim ve pozisyonu öğrenilmelidir, 
 Geçmiş çalışmalarınızı özetleyen bir özgeçmiş hazırlanmalıdır, 
 Özgeçmişteki bilgilere hâkim olunmalıdır, 
 Mülakata geç kalınmamalı, 10 dakika önce mülakat yerinde olunmalıdır, 
 Anlaşılır ve akıcı konuşulmalı ama hızlı konuşulmamalıdır, 
 Gelebilecek sorular düşünülmeli ve hazırlanılmalıdır. 

 

 

Mülakat Sırasında Yapılması Gerekenler: 

 Görüşmeye hazırlıklı olunmalı, önceden prova yapılmalıdır, 
 İlk izlenim çok önemlidir. Bu yüzden görüşme sırasında kaç kişiyle görüşüyor olunursa olunsun 

hem konuşurken hem de dinlerken göz teması kurmaya özen gösterilmelidir, 
 Şirket ve pozisyon için hem kısa hem de uzun vadeli beklentiler ve hedeflerle ilgili doğru sorular 

sorulmalıdır, 
 Bir iş görüşmesinde ortam ne olursa olsun eski çalışılan yer ve oradaki insanlar 

eleştirilmemelidir. Bu sizi amatör ve profesyonellikten uzak gösterecektir, 
 İşi ne kadar istediğinizi ve kendinize güveninizin ne kadar yüksek olduğunu anlatmanız çok 

önemlidir. Bu yüzden kendinize güvendiğinizi gösterin, 
 Mütevazı olmak her zaman iyidir fakat bunu da çok fazla yaparsanız kendinize güveninizin 

olmadığını göstermiş olabilirsiniz. Bu yüzden yaptıklarınızı, eğitiminizi ve tecrübeler anlatılırken 
çok abartılmamalıdır, 

 Görüşme sırasında sakin olunmalı ve odaklanılmalıdır, 
 Maaş konusu bir mülakattaki en hassas konulardan bir tanesidir. Bu yüzden görüşme sırasında 

maaş konusunu açılmamalıdır. Fikrinizi söylemek için görüşme yaptığınız kişinin size sorması 
beklenmelidir, 

 Mülakat bittiğinde görüşmeden çıktıktan sonra orada konuşulanlar ile ilgili olarak 
unutulmaması gereken şeyler mutlaka not alınmalıdır. Bu sayede bir kez daha görüşmeye 
çağırılmanız halinde bir hata yapmamış olursunuz.  



İŞ ARAMA SÜRECİNDE ETKİLİ LİNKEDLN KULLANIMI 
Günümüzde işe alım uzmanlarının önemli bir bölümü aday arayışlarını LinkedIn üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Bu yüzden LinkedIn’de güçlü ve dikkat çekici bir profile sahip olmak ve 
platformun iş bulma noktasında cevap veren kilit özelliklerini doğru şekilde kullanabilmek çok 
önemlidir. 

 

                         

 

 

1. Profil Oluşturma: 
LinkedIn hesabınız yoksa LinkedIn.com adresine gidin ve “LinkedIn’e Bugün Katılın” başlıklı formu 
doldurmaya başlayın. Sonraki aşamada bilgilerinizi girerken özenli olun, bu bilgiler profilinizin nerede 
sergileneceğini ve potansiyel bir işverenin arama sonuçlarında çıkmanızı sağlayacak anahtar 
kelimeleri de belirleyecektir. 

2. İrtibatlar Edinmek İçin E-posta Ekleme: 
Hotmail, Outlook veya Gmail kullanıyorsanız LinkedIn, adres defterinizdeki LinkedIn üyelerini tespit 
edebilir. Eklemiş olduğunuz her bağlantı, tanıdığınız kişilerle ilişkili yüzlerce insan tarafından 
görülmenizi sağlayacaktır. 

3. Yeni Profilinizi Paylaşmak: 
Yeni oluşturduğunuz LinkedIn profilinizi Twitter veya Facebook’ta paylaşabilirsiniz. Diğer sosyal 
ağlarda paylaşmadan önce LinkedIn profilinizin güncel olduğundan emin olun. Daha sonra paylaşmak 
için kişisel profil adresinizi istediğiniz bir sosyal ağa yapıştırmanız yeterli olacaktır. 

4. Profili Doldurma: 
Normal bir CV’de olduğu gibi, geçmişte çalıştığınız işlerinizi girin. Özet kısmı, ana uzmanlık alanlarınızı 
kapsamalı ve Deneyim kısmı da geçmiş işlerinizin neyle ilgili olduğunu belirtmelidir. Eğitim kısmına 
bitirdiğiniz üniversiteyi ve Yetenekler altına da uzmanlık alanlarınızı yazabilirsiniz. 

5. Profili Tamamlama: 
İlerledikçe LinkedIn size profilinizin ne kadarının tamamlandığını bildirecektir. Burada konuyla ilgili 
mümkün olduğu kadar iş tecrübesi belirtmeniz yararınıza olacaktır. Ayrıca fotoğrafınızı da yükleyin ki 
insanlar isminizle birlikte simanızı da tanısınlar. Fotoğrafın mümkün olduğu kadar resmî görünmesine 
dikkat edilmelidir. 

6. Yetenekleri Onaylama: 
İrtibatlarınız arasındaki bir kişinin belli bir alanda yetenekli olduğunu düşünüyor ve vereceğiniz 
desteğin görülmesini istiyorsanız, profilindeki “Yetenek & Uzmanlıklar” kısmında onu tavsiye etme 
imkânınız olacak. Ayrıca, tavsiyenizden haberdar edilecek ve bu da sizin onlardan tavsiye alma 
olasılığınızı artıracaktır. 

http://www.linkedin.com/


7. Özel Gruplara Katılmak: 
Yeni fırsatları yakalamanın veya çalıştığınız işteki performansınızı artırmanın bir yolu da işinizle ilgili 
birkaç LinkedIn grubuna katılmaktır. Gezinti çubuğundaki “Gruplar”a tıklayarak tavsiye edilen 
gruplara göz atılmalıdır. 

8. İş Alarmı: 
LinkedIn üzerinde yayınlanan iş ilanlarına hızlı bir şekilde başvurmak mülakat elde etme şansınızı 
önemli ölçüde artırabilir. Bu yüzden LinkedIn üzerinde muhakkak iş alarmları kurmalı ve yeni açılan 
ilanlara yönelik bildirimleri aktifleştirmelisiniz. 
 
9. “Alumni Search” Özelliği: 
LinkedIn’in Alumni Search özelliği sayesinde sizinle aynı okullardan mezun kişileri kolaylıkla bulabilir 
ve onlarla bağlantı kurabilirsiniz. Bu özellik sayesinde hedef şirketlerinizde çalışan mezunları bularak 
onlardan çalışan olarak size referans olmasını rica edebilirsiniz. 
 
10. Open to Work Özelliği: 
Bu özellik sayesinde profil fotoğrafınıza yeşil bir “Open to Work” çerçevesi ekleyebilir ve iş fırsatlarına 
açık olduğunuzu ağınıza ve diğer LinkedIn kullanıcılarına bildirebilirsiniz. 
 
11. İş Tekliflerini Beklemek: 
Profilinizin güncelliğini koruması için onu arada bir güncellemeniz gerekecektir. Ayrıca size uygun, 
başvurabileceğiniz işleri bulmak için iş arama seçeneğini kullanmanız gerekecektir. Desteklenen ve 
tavsiye edilen bir profilinizin olması, amacınıza çok daha fazla yaklaştığınızı gösterir. Bunu güncel 
tutup birkaç da LinkedIn grubuyla ilgilendiğiniz takdirde  yakında sizinle irtibata geçilebilir. 

 

 

GELİŞİM ELÇİSİ 

Gelişim Elçisi Programı, Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan, liderlik 

potansiyeline sahip, iletişim becerileri kuvvetli, eğitim ve sonrası hayatını profesyonel bir bakış açısı 

ile sürdüren,  üniversitede ve sonrasında edindiği bilgi ve tecrübeyi üniversite öğrenimine devam 

eden öğrencilere aktaracak mezunların yer aldığı bir programdır.  

Görev ve Sorumluluklar: 

 Proje uygulamalarında ve kaynak arayışında destek olmak, 

 Öğrencilere etkinliklerde ve programlarda deneyimlerini aktarmak, 

 Gerçekleştirilecek toplantılara yılda en az 3 kez katılmak, 

 Mezun Elçilerine özel hazırlanan programlardan yararlanma, 

 Sektörel işbirliklerine katkı sağlama. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMLAR 

Özgeçmiş Hazırlama Atölyesi 

Özgeçmiş, iş başvurularında olumlu bir ilk izlenim uyandırman ve profesyonel olarak kendini karşındaki 

insana göstermen için en önemli araçlardan biridir. Sahip olduğun beceriler ile başvurduğun 

pozisyonun gerektirdiği nitelikler arasında bağlantı kurman için bir en önemli fırsatlardan biridir.  

 

Özgeçmişi hazırlayıp göndermenin amacı, iş/staj mülakatına gönderdiğiniz şirketten bir geri dönüş 

davetiyesi almaktır. Yani alında özgeçmiş  iş/staj bulma sürecindeki en önemli adımlardan  ilki ve bu 

yüzden en önemli aşamadır. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Merkezi Uzmanları tarafından mezunlarımıza ve 

öğrencilerimize sertifikalı Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kampüste İşe Alım Günleri 

Mezunlar Koordinatörlüğü olarak işbirliği içinde olduğumuz şirket tarafından 100’den  fazla  İstanbul 

Gelişim Üniversitesi mezunlarının katılımıyla iş mülakatları gerçekleştirilmiştir. Mülakat sonucu birçok 

mezun istihdam edilmiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mezun-Öğrenci Buluşması 

Uygulamalı Stres Yönetimi Eğitimi 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji yüksek lisans mezunumuz Uzman Psikolog Edagül DURSUN 
tarafından Kariyer Geliştirme Merkezi’nin lider öğrencileri olan Akran Mentorlere Uygulamalı Stres 
Yönetimi Eğitimi verilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saha Expo Fuarı’nda Tübitak Sage Ziyareti 

 Kariyer Geliştirme Merkezi’nin özellikle son sınıfta olan lider öğrencileri ile birlikte Savunma Sanayi 

Fuarı’nda TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan OKUMUŞ ile toplantı gerçekleştirilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çelik Kanatlar Havacılık Paneli 

Kariyer Geliştirme Merkezi ve Mezunlar Koordinatörlüğü tarafından Çelik Kanatlar Havacılık Paneli 

düzenlenmiştir. Panelin açılış konuşmasını Vekil Rektör Nail ÖZTAŞ gerçekleştirdikten sonra Yönetici, 

İnsan Kaynakları, Uçuş-Operasyon ve Teknik-Mühendislik  oturumu ile yüzlerce öğrenci ve mezunun 

katıldığı etkinlik gerçekleşmiştir. 

 

Yönetici oturumu ile ULS Genel Müdürü Şükrü CAN, TCI Yönetim Kurulu Üyesi Halil TOKEL, Singapore 

Airlines Pazarlama ve Hizmetler Müdürü Derya PEKRUH, Pegasus Airlines Planlama ve İş Geliştirme 

Müdürü Emre DEVRİM ve Quickload Operasyon Direktörü Sarper ÖZPERÇİN değerli bilgilerini öğrenci 

ve mezunlar ile paylaşmıştır. 

 

İnsan Kayakları oturumunda Havacılık Psikolojisi Kurucusu Mehmet Ali ERKUŞ, TAV Ticari İlişkiler 

Koordinatörü Erdost ERDEN, THY İnsan Faktörleri ve Yetkinlik Eğitimleri Şefi Kaptan Pilot Fatih 

ALTUNOK ve THY Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Şefi Uzman Psikolog Tuba Nur YAZICI değerli 

bilgilerini öğrenci ve mezunlar ile paylaşmıştır. 

 

Uçuş ve Operasyon oturumunda THY Kaptan Pilot Menderes ÇAKICI, TATCA Genel Başkanı Doğan 

YİĞİT ve THY Purser Alper ŞENER değerli bilgilerini öğrenci ve mezunlar ile paylaşmıştır. 

 

Teknik-Mühendislik oturumunda IKEZ Havacılık Genel Müdürü Uçak Mühendisi Muhammed YILMAZ, 

UTED Gel Başkanı Necdet AKSAÇ, Freebird Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan DEMİRAL, Onur Air 

Teknik Bakım Strateji ve Uygulama Müdürü Erhan ÖZCAN, Havacılık Uzay Savunma Endüstri 

Deneyimli Baş Denetçi Dr. Yüksel BOZKURT değerli bilgilerini öğrenci ve mezunlar ile paylaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kariyer Zirvesi 

Kariyer Geliştirme Merkezi ve Mezunlar-Mensuplar Koordinatörlüğü olarak 8-9 Mart 2022 tarihlerinde 

düzenlenen Kariyer Zirvesi 2022 etkinliğinde  Genel Müdür ve Üst Düzey Yöneticiler konuşma 

gerçekleştirerek öğrenci ve mezunlarla tecrübelerini paylaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezun Paneli 

Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü olarak 2022 yılında düzenlenen Kariyer Zirvesi’nde mezunlar 

oturumu gerçekleştirilerek iş hayatına atılan mezunlarımız tecrübelerini paylaşmıştır. 

Siz de mezun panellerimizde konuşmacı olmak istiyorsanız mezunsm@gelisim.edu.tr adresinden 

bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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  Mimarlık 

  GAD Mimarlık şirketi kurucusu Gökhan AVCIOĞLU, 

  İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrenci ve mezunları  

  ile buluşma gerçekleştirerek tecrübelerini aktarmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Havacılıkta Kariyer Günü 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık bölümü mezunumuzun öğretmenlik yaptığı Batman Sivil 

Havacılık Lisesi öğrencilerine online “Havacılıkta Kariyer Günü” etkinliği düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TGS Sınavı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü olarak TGS ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği neticesinde birçok 

öğrencimiz için staj anlaşması yapılmıştır. Bu kapsamda İngilizce Seviye Tespit sınavı neticesinde 

geçerli puan alan öğrenciler staja başlamıştır. 

 

MEZUN ZİYARETLERİ 

Mezun ve Mensuplar Koordinatörlüğü olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezun Ziyaretleri 

kapsamında mezunlarımız iş yerlerinde ziyaret edilmektedir. 

 

 

Gi Group İnsan Kanyakları Danışmanlık Şirketi 

İşe Alım Uzmanı 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunu 

Şebnem ASLAN 

 



 

                       Keyvan Havacılık Şirketi                                                            Katılımevim 

                              Boran BORA                                                                        Selay TURHAN 

 

DÖRT FARKINDALIK 

"Gelişime Açık Ol" sloganı ile öğrencilerinin gelişimine verdiği öneme vurgu yapan İstanbul Gelişim 
Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu avantajları "dört farkındalık" başlığında birleştirdi. 

İGÜLÜ OLMANIN AVANTAJLARININ FARKINDA MISIN? 
"Gelişime Açık Ol" sloganı ile öğrencilerinin gelişimine verdiği öneme vurgu yapan İstanbul Gelişim 
Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu avantajları "dört farkındalık" başlığında birleştirdi. 

 İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkçe programlarda eğitim gören lisans ve ön lisans 
öğrencilerini yabancı dillerini geliştirmelerine teşvik ediyor. Öğrenciler, gittikleri yabancı dil 
kurslarının bitiminde YDS ve YÖKDİL sınavlarına girerek en az 70 puan almış oldukları 
takdirde, kursa ödedikleri ücret İGÜ tarafından karşılanıyor. 

 Yurt dışına dil eğitimi için kendi imkânları ile gidecek olan öğrencilerin gidiş – dönüş uçak 
biletleri İGÜ tarafından karşılanıyor. 

 İstanbul Gelişim Üniversitesi “Benim Bir Fikrim Var” programı ile öğrencilerin hayata 
geçirmek istedikleri projelere tam destek veriyor. 

 İGÜ, mezun öğrencilerini kendi iş yerlerini kurmaya teşvik ediyor. Kendi işini kuran mezun 
öğrencilerinin ofis mobilyaları üniversite tarafından karşılanıyor. 

 

 

 

 

 



İGÜ’LÜ MEZUNLARIMIZA BÜRO MOBİLYASI TEŞVİK PROGRAMI 

Öğrencilerimizin, hayata hazırlarken olduğu gibi, tüm koşuşturmacası içinde hayata katılırlarken de 
yanlarındayız. 

Kendi işini kuran mezun öğrencilerimizin büro mobilyalarını biz veriyoruz. Biz öğrencilerimizle, 

akademik kadrolarımızla, tüm çalışanlarımız ve mezunlarımızla kocaman bir aileyiz ve her zaman bir 

aile olmanın gereğini yerine getiriyoruz. 

 

Başvuru için gerekli evraklar; 

 

- Dilekçe 

- Kira kontratı 

- Vergi levhası 

- İş yeri açma belgesi 

 

Yukarıdaki belgelerin eksiksiz olarak renkli fotokopilerinin miidb@gelisim.edu.tr adresinden ya da 

şahsen Satın Alma Birimine başvuru yapılması gerekmektedir. 

Başvurular değerlendirildikten sonra uygun görülen mobilyalar tahsis edilecektir. 

 

ÜCRETSİZ YABANCI DİL KURSU 

Üniversitemizde Türkçe bölüm okuyan lisans ve ön lisans öğrencilerimizin yabancı dillerini 

geliştirmeleri için, istedikleri herhangi bir yabancı dil kurslarına gidip kurs bitiminde YDS ve YÖKDİL 

sınavına girerek en az 70 puan aldıklarında gitmiş oldukları kursa ödemiş olduğu ücret; üniversitemiz 

tarafından karşılanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEZUNLARDAN HABERLER 

 

                                                                  Semanur MASUM 

2018 yılında Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu olarak 

kazandım. Bölümü ilk kazandığım zaman yazılıma dair üst düzey 

bilgim olmamasına rağmen, geleceğe yönelik bir meslek 

olduğunu bildiğim için bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih 

ettim. Üniversite hayatım boyunca sektöre dair birçok ders aldık. 

Derslerimizden daha çok verim alabilmek için aldığımız 

eğitimlerle ilgili projeler yaptık. Yaptığım projelerden biri akciğer 

röntgen görüntülerinden Covid-19 tespiti idi. Bu projede derin 

öğrenme algoritmasını kullandım. Yaptığım proje ile yapay zekâ 

teknolojisi hakkında birçok fikir edinmiş oldum. Stajımı ise 

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda yaptım. Bu 

süreçte bir bilet otomasyon sistemi geliştirdim. Bu projede teorik 

bilgilerimi pratiğe dökme şansım oldu. Son sınıfta ise bir şirketin 

kış kampına katıldım. İş zekâsı alanındaki temel bilgileri ve teknolojileri öğrenme fırsatım oldu. Ayrıca 

bu kamp ile birlikte işe girme fırsatı yakalamış oldum. Sözün özü azimli ve istekli olduğunuz sürece 

üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir konu yok. Siz yeter ki kendinizi geliştirmek isteyin. Bu süreçte bizlere 

verdikleri destekleri için tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Selin HENDEN 

2017 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi 

bölümünü burslu olarak kazandım. Havacılık küçük yaşlardan 

beri ilgimin olduğu, beni kendine çeken bir alandı. Havacılık 

Yönetimi bölümünü seçerek bu ilgimi ilerde severek yapacağım 

bir mesleğe dönüştürmek istedim. Sektöre yönelik ve havacılık 

tarihi ile ilgili birçok ders gördük. Gördüğümüz derslerde 

bilgilerimizi daha iyi pekiştirebilmek için çeşitli projeler de 

gerçekleştirdik. Mesleki İngilizce dersinde öğrendiğimiz havacılık 

terimlerinin daha akılda kalıcı olmasını sağlamak için kısa filmler 

çektik. Bizim için hem çok faydalı hem de eğlenceli bir proje oldu. 

Atatürk Havalimanı’nda yaptığım zorunlu yaz stajımda 

öğrendiğim bütün teorileri uygulama fırsatı buldum. Yapılan 

işlemlere teorik olarak hâkim olduğum için öğrenmem çok kolay 

oldu ve bu orada daha çok işi öğrenebilmemi sağladı. Üçüncü 

sınıfta Çift Anadal Programına başvurdum ve Uluslararası Ticaret Bölümünde öğrenim görmeye 

başladım. ÇAP yapmak benim için mesleki hayatımda yönelebileceğim sektörlerin çoğalmasını sağladı. 

İstanbul Gelişim Üniversitesinde almış olduğum eğitimin yanı sıra öğrenci kulüplerine katılan sosyal bir 

öğrenciydim. Türk Kızılay’ı ile birlikte kan bağışı etkinliklerine katıldım, yönetim kurulunda olduğum 

ÜNİBJK kulübü ile birlikte sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Mentor öğrenci olarak rol aldığım 

Erasmus Koordinatörlüğü’nde okulumuza gelen birçok yabancı öğrenciyi ağırladık. Mentor öğrenci 

olmak İngilizcemin gelişmesine yardımcı olan en büyük etkenlerden biri oldu böylece diğer yabancı 

dillere olan ilgim de arttı. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi olmak için birçok sebebiniz var. Verdiği 

kaliteli eğitim ve bünyesinde bulunan sektör tecrübeli hocalarımızın yanı sıra bu okulda kendinizi birçok 

alanda geliştirme şansını da bulacaksınız. 

Yeter ki siz Gelişime açık olun 

 

 TÜLAY KEKLİK 

2018 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü burslu olarak 

kazandım. Kendi bölümüme her zaman ilgim vardı. Teknolojinin 

her geçen gün hızla ilerlemesi de bu bölümü seçmemde büyük 

katkı sağladı. Değerli akademisyenlerimizin bizleri doğru 

yönlendirmesi ile verimli ve meraklı bir üniversite hayatı geçirdim. 

Derslerde gerçekleştirdiğimiz projeler, kariyerimde nereye 

odaklanacağım hakkında bana yol gösterdi.  

Stajımı, Adana Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı’nda gerçekleştirdim. Burada mobil uygulama geliştirme 

süreçlerine dahil oldum.  Ardından mezun olacağım dönemde, 

çalışmak istediğim “iş zekası” alanında bir firmanın “bootcamp” 

programına katıldım. Bu süreç sonrasında yine aynı firmanın bana 

sunduğu, İş Zekası Danışmanı pozisyonunu kabul ettim, yaklaşık bir aydır çalışıyorum. Okulumda 

aldığım eğitim boyunca ilgisini ve emeğini hiç esirgemeyen tüm değerli akademisyenlerime sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum. 



 

 

Cemil ERGİNYAVUZ 

 

Endüstri Mühendisliği üretim ve hizmet sistemlerinin kalite, 

verimlilik, maliyet, esneklik gibi faktörlerini optimize etmek için 

sistemler geliştiren ve uygulayan multidisipliner mühendislik 

dalıdır. Endüstri Mühendisliği bölümü oldukça geniş bir sektöre 

ve iş tanımına sahip olduğundan ötürü kendinizi sürekli güncel 

tutmak önem arz eder. Bölümüm adına en sevdiğim şey 

akademik programımızdır diyebilirim. Temel olarak bize 

öğrettikleri şey gerçek hayattaki problemler hakkında 

matematiksel ve analitik yöntemleri kullanarak nasıl doğru 

karar verebileceğimiz ve bu kararların eyleme dönüşebilmesini 

sağlamaktır. Endüstri Mühendisliği bölümünde kazandığım 

teorik eğitim altyapısını üretim ve yönetim staj dönemlerimde pratiğe dökme şansı buldum. Hâlihazırda 

enerji ve mühendislik hizmetleri veren bir şirkette yönetim stajımı gerçekleştirmekteyim. 

İstanbul Gelişim Üniversitesinde gelecekte burayı tercih etmek isteyen arkadaşlarımıza ne kadar şanslı 

olduklarını şimdiden belirtmek isterim. Bölümümüz ülkemiz üniversiteleri arasından yalnızca 7’sinin 

sahip olduğu ABET akreditasyonuna sahiptir. ABET akreditasyonu ile özellikle ABD’nde birçok üniversite 

yüksek lisans ve doktora programlarına kabul şartı olarak lisansın ABET akredite bir kurumdan alınmış 

olmasını şart olarak koymaktadır. Benzer şekilde aralarında NASA ve BOEING gibi yüksek prestijli 

kurumların da bulunduğu yurtdışında birçok özel sektör kuruluşu işe alımlarda ABET akreditasyonunu 

bir ön koşul olarak koymaktadır. Endüstri Mühendisliği öğrencisinin sahip olduğu ve fakültemizin 

prestijini fazlasıyla artırdığına inandığım özel ve öne çıkan bir programdır. 

 

 

 

 

 

 



 

Ozan BAYHAN 

2015’te Ekonomi ve Finans Bölümünü tam burslu olarak 

kazandım. Akademik kadronun kalitesini daha önceden 

araştırdığım için hiç yabancılık çekmedim. Dersler pratiğin 

içinden gelen ve akademik bilgiyle çalışmalarını pozitif şekilde 

ilişkilendiren hocalarımız sayesinde oldukça verimli geçti. Puan 

için geçiştirilmeyen ve oldukça öğrenme odaklı bir akademik 

kadroya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. 2019’da mezun 

olduğumda uluslararası bir şirketten gelen Finansal Raporlama 

Uzmanı olarak çalışma hayatıma başladım. Beni bir adım öne 

taşıyan mezuniyet öncesi staj konusunda oldukça seçici ve 

fedakâr olmakla beraber kaynak araştırması yapmak için okul 

kütüphanesini sürekli kullanmam oldu. Okul kütüphanesi 

ekibinin yoğun ilgisi ve disiplini sayesinde benim için sınav dönemleri harici psikolojik ve akademik 

olarak beslenme ve dinlenme alanına dönüştü. Şu anda bir şirkette Finansal Analiz ve Raporlama 

Uzmanı olarak çalışmaktayım. Ayrıca destek isteyen firmalara da tatil günlerinde danışmanlık hizmeti 

sunmaktayım. Mesleğimin en önemli anahtar sözcükleri; analitik düşünce, finansal yönetim bilgisi, 

ofis uygulamaları ve iş geliştirme diyebilirim. Benimle benzer meslek edinmek isteyen arkadaşlarıma 

finans sektöründeki mesleklerin oldukça dijitalleşme sürecine girdiğini ve bu nedenle hem yazılım 

hem de üstün finans bilgisinin oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Sosyal iş hesaplarını aktif 

olarak kullanmalarını ve güncel kalmalarını öneririm. Şu anda Ekonomi ve Finans yüksek lisans 

programında okulumuzda akademik çalışmalarıma devam etmekteyim. Okul kütüphanesini de 

oldukça aktif kullanmaya devam etmekteyim. Okulumuzu seçen tüm arkadaşlarımıza şimdiden 

başarılar dilerim.  

 

 

 

 

İLETİŞİM 

E-posta: mezunsm@gelisim.edu.tr 

Adres: Cihangir, Petrol Ofisi Caddesi No:5 K Blok Gelişim Tower 2. Kat AVCILAR/İSTANBUL 

Sosyal Medya Hesapları: Instagram - igu_mezunlarkoordinatorlugu 

                                              Linkedln -  İGÜ MEZUNLAR VE MENSUPLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

mailto:mezunsm@gelisim.edu.tr

