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UBF'den Haberler
Prof. Dr. Kamil Kaya Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekan Vekili Olarak Atandı!
24 Haziran 2021 tarihindeki 4146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ile Fakülte olarak eğitim ve öğretimine devam etmekte olan
Uygulamalı Bilimler’in Dekan Vekili Prof. Dr. Kamil Kaya oldu.
1984 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Lisans
eğitimini yapan ve ardından 1986 yılında aynı Üniversitenin
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde Yüksek Lisans
programını tamamlayan Prof. Dr. Kaya, 1994 yılında İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal
Değişme Anabilim Dalında da Doktorasını tamamladı.
1995-2011 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde görev yaparken
Doçentlik unvanını alan Prof. Dr. Kaya, aynı üniversitede
2011-2018 yılları arasında da Profesör olarak görev yaptı.
2018 Yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesine katılan
Prof. Dr. Kamil Kaya, aynı zamanda İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı görevini
de yürütmektedir. Akademik kariyeri boyunca pek çok idari
görev üstlenen Prof. Dr. Kamil Kaya’nın çeşitli uluslararası
akademik hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerinin yanı
sıra, Sosyoloji ve Toplumbilim konusunda çok sayıda
bilimsel kitabı da bulunmaktadır.
Prof. Dr. Kamil Kaya’ya “Fakültemize hoşgeldiniz!” diyor ve
dekanlık görevinde başarılar diliyoruz….

UBF'den Haberler
Dr. Öğretim Üyesi Hilal Kılıç Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Dekan Yardımcısı Olarak Atandı…
1997- 2017 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de Kobi ve
Müşteri İlişkileri Yönetmeni olarak sektör deneyimine sahip olan
Dr. Hilal Kılıç, 2010-2014 yılları arasında Maltepe Üniversitesi
İletişim Bilimler alanında Doktorasını tamamladı. 2017 yılında
İstanbul Gelişim Üniversitesi ailesine katılan Dr. Öğretim Üyesi
Hilal Kılıç’ın akademik çalışmaları kapsamında ulusal ve
uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirilerinin yanı
sıra birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergide makaleleri ve
Pazarlama ve Marka konularında kitap bölümleri bulunmaktadır.
2019-2021 tarihleri arasında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Müdür Vekili olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Hilal Kılıç,
Haziran 2021 tarihi itibarıyla Fakülte olarak eğitim ve öğretim
hayatına devam eden Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne Dekan
Yardımcısı olarak atandı.
Öğretim Üyesi Hilal Kılıç’ı yeni görevinden dolayı kutluyor ve
başarılar diliyoruz.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi akademik kadrosu
büyümeye devam ediyor...
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) bölümüne Özlem Gönül Dr. Öğr. Üyesi olarak
atanmıştır.
Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi’nde, Doktora eğitimini ise İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi bölümünde tamamlamıştır. TSE
ve THY DO&CO’da Hijyen ve Kalite Direktörü olarak görev almış olan Dr. Öğr. Üyesi Gönül’ün
başlıca uzmanlık alanı gıda bilimi ve teknolojisi çalışmalarıdır.

UBF'den Haberler
Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde (UBF) Yeni Atamalar
Gerçekleşti!
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne Uchechi Cynthia Ohajionu, Dr. Öğr. Üyesi olarak
atanmıştır.
Lisans eğitimini Ima State University, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Inti International
University’de tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Ohajionu, Malezya ve Gana’da özel sektörde çalışmış
ve ayrıca üniversitelerde uzmanlık alanı olan pazarlama dersleri vermiştir.
Uluslararası Ticaret ve Finans bölümüne Abdoulazize Hamidou Taffa Dr. Öğr. Üyesi olarak
atanmıştır.
Doktora eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde Tarım Politikası ve Yayım
alanında tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Abdoul-Azize Hamidou Taffa, Tony Elumelu iş planı
modeli ve Avrupa Birliği EIT Food HIVE ödüllerinin sahibidir. Dr. Öğr. Üyesi Taffa’nın uzmanlık
ve araştırma alanları arasında iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin toplumsal etkilerini azalatma
politikaları, yoksulluğu azaltma çalışmaları, tarım ürünleri ile ilgili ticaret politikaları ve
otomatik gıda yeterliliği yer almaktadır.
Sosyal Hizmet bölümüne Bahlül Aliyev Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır.
Lisans eğitimini Bakü Devlet Üniversitesi, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Medeniyet
Üniversitesi ve Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Öğr. Üyesi Aliyev,
Almanya, İngiltere, Ukrayna ve Malezya’da araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır.
Araştırma alanları arasında sosyoloji ve uluslararası ilişkiler yer almaktadır.
Ayrıca akademik kadromuz dışında UBF idari kadrosuna Uçak Bakım Teknisyeni olarak Burak
Güler’in ataması gerçekleştirilmiştir.
Gelişim Üniversitesi ve UBF Ailesine yeni katılan tüm akademisyen ve idari kadromuza
başarılar diliyoruz...

Etkinlikler

Şef Mehmet Yalçınkaya’nın Gastro Arena’sı Mezunlarını Vermeye
Devam Ediyor...
İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya
tarafından kurulan Gastro Arena, 12 Nisan- 22 Haziran 2021 tarihleri
arasında gerçekleştirilen 8 haftalık (96 saatlik) eğitimi tamamlayan
katılımcılar diplomalarını teslim aldılar.
Yeni başlayanlar için Pre School ve daha ileri seviyeler
için Fast Chef eğitimlerinden her birinin sekiz hafta (96
saat) sürdüğü Gastro Arena’da, İstanbul Gelişim
Üniversitesi ile hazırlanan ortak eğitim programını
uygulanıyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)
Bölümü Arş. Gör. Gizem Hülağa Kaderoğlu’nun da
aralarında yer aldığı katılımcılar Gastro Arena Pre
School eğitiminin ardından mezun oldular.

Etkinlikler

İncil'in yazıldığına inanılan
bazilikada kazılar başladı!

Ayasuluk

Tepesindeki

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Arş. Gör. Fırat
Baranaydın’ın kazı başkan yardımcısı olarak yer aldığı İzmir Selçuk
Efes Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı 2021 sezonu kazı
çalışmaları 4 Temmuz 2021 tarihinde başladı.
Şimdiye kadar gerçekleşen çalışmalar hakkında
konuşan Kazı Başkan Yardımcısı Fırat Baranaydın, “Bir
diğer
çalışma
alanı
ise
Büyük
İskender’in
komutanlarının
yaptırdığı
sur
duvarlarında
gerçekleşecek. Sezon içerisinde elde edilecek
bulguların arkeoloji dünyasına önemli katkılar
sunacağına inanıyoruz. Efes ve bileşeni olan Ayasuluk
Tepesi ülkemizin en önemli turizm destinasyonu
alanlarındandır. Burada gerçekleşecek kazılar ve
restorasyonlar alanın çekiciliğini arttırarak ülke
ekonomisine de katkı sağlayacaktır” ifadelerini
kullandı.

Etkinlikler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Akademisyenleri ile
Girişimci Anneler Akademisindeki Kadın Girişimciler Buluştu!
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü akademisyenleri ve Avcılar
Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından gerçekleştirilen
“Girişimci Anneler Akademisi” Sosyal Sorumluluk Projesi
kapsamında eğitim alan anneler ile eğitimi veren akademisyenlerin
yüz yüze tanışmasını sağlamak üzere 12 Temmuz 2021 tarihinde
Avcılar Belediyesinde bir organizasyon düzenlendi.
“Girişimci Anneler Akademisi Sosyal Sorumluluk
Projesi” kapsamında halkla ilişkiler ve reklamcılık,
marka yönetimi, girişimcilik ve kriz yönetimi gibi
konularda girişimcilikte kilit rol oynayan konularda
çevrimiçi olarak eğitimler veriliyor. Projenin eğitimleri
halen
devam
ederken,
eğitimleri
veren
akademisyenleri ve eğitime katılanları bir araya getiren
organizasyonda katılımcılar, girişimci projeler ortaya
koymak isteyen annelerin desteklenmesi ve kadın
istihdamının artırılmasına yönelik sağladıkları katkı
nedeniyle bölüm akademisyenlerine teşekkürlerini
ilettiler. Kadın girişimcilerin projeleri hakkında fikir ve
önerilerin paylaşıldığı etkinlikte, girişimciliğin önemi ve
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik bilgi
paylaşımında bulunularak hem girişimci adayların hem
de akademisyenlerin projeden memnuniyetleri dile
getirildi.

Erasmus+
Bir Öğrencimiz Daha Erasmus+ ile Avrupa'da...
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) bölümü son sınıf öğrencimiz Burak Gündoğdu’nun
Erasmus+ kapsamındaki staj başvurusu, İspanya'nın gastronomi başkenti olarak gösterilen
Bask bölgesinin San Sebastian şehrinde yer alan ve dünyanın en kaliteli restoranlarından birisi
olan Michelin yıldızlı Restaurante Arzak tarafından kabul edildi.
Erasmus+ staj hareketliliği ile 60 günlük zorunlu staj uygulamasını 31 Ağustos- 7 Kasım 2021
tarihleri arasında İspanya’da tamamlamaya hak kazanan öğrencimiz Burak Gündoğdu, bir
yandan gastronomi alanındaki pratiklerini Michelin yıldızlı bir restoranda yaparak tecrübe
kazanırken, diğer yandan da İspanyolca ve/veya İngilizce yabancı dillerini geliştirme fırsatı
yakalayacak.
Diğer öğrencilerimizin de Erasmus+ başvuruları ile eğitimlerine ek olarak deneyim, bilgi ve
becerilerini geliştirmeye yönelik şanslarını değerlendirmelerini temenni ederken, Öğrencimiz
Burak Gündoğdu’yu UBF ailesi olarak kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz...

Yarışma
Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğrencileri TRT Genç
İletişimciler Yarışmasına Katılıyor...
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim
Bölümü son sınıf öğrencileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Şebnem Gürsoy Ulusoy'un da katkılarıyla katılacakları TRT
Genç İletişimciler Yarışması için “Çocuk Masal Programı”
çekimi gerçekleştirdiler.

Bölüm öğrencileri tarafından kurgulanan,
“Elleri Yaramaz Çocuk” isimli masal
programı yine bölüm öğrencilerinin teknik
donanım ve bilgileri sayesinden görsel
efekt ve animasyonlarla da desteklendi.
TRT Genç İletişimciler yarışması için
gerçekleştirilen
çekim
esnasında
öğrencilerimiz
öğrenim
süreçlerinde
edindikleri
kamera,
çekim,
kurgu,
yönetmenlik ve oyunculuk konularındaki
teorik bilgilerini uygulamaya geçirme
fırsatını yakalarken eğlenceli anlar da
yaşadılar.

Akademik Makaleler
''The Negative Impact of Excessive Use of Technology During
COVID-19 on University Students: A post Crisis Perspective"
Makalesi Yayınlandı
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tariq
Elhadary ve Beslenme ve Diyetetik Bölümün Dr. Öğr. Üyesi
Ismail Elhaty'nin ortak çalışması ''The Negative Impact of
Excessive Use of Technology during COVID-19 on University
Students: A post Crisis Perspective'' adlı makalesi Design
Engineering dergisinin 7. sayısında yayınlandı Çalışmada,
COVID-19 pandemisinde önem kazanan e-öğrenme kavramıyla
beraber teknoloji ve teknolojik aletlerin kullanımının arttığı
vurgulanmıştır.
Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.thedesignengineering.com/index.php/DE/article/view/2274

"Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirmenin İşletme Performansına
Etkilerinin Analizi" İsimli Makale Yayınlandı
Lojistik Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özan’ın araştırması
olan “Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirmenin İşletme Performansına
Etkilerinin Analizi” isimli makalesi 30 Haziran 2021 tarihinde sayı
2’de İşletme Araştırmaları Dergisinde yayınlandı.
Yapılan çalışma kapsamında, süreç iyileştirmenin işletme
performansına etkileri, ayrıca demografik değişkenlerle; süreç
yönetimi, süreç iyileştirme ve işletme performansı arasındaki ilişkinin
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın, süreç yönetimi ile süreç
iyileştirmelerinin işletmelerin performansına etkilerini ortaya
koyabileceği ve literatüre katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1442

Akademik Makaleler
‘‘Bireysel Banka Müşterilerinin Demografik Özellikleri ile Kredi
Kartına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’
İsimli Makale Yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı, Sağlık ve Gıda Politikalar Kurul Sekreteri Zekeriya Gül ve
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Orhan İşcan ve
Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökcek’in ortak yazarlığında hazırlanan makale,
30 Haziran 2021 tarihinde, İşletme Araştırmaları Dergisi sayı 2’de yayınlandı.
Katılım şubelerindeki bireysel banka müşterilerinin demografik özellikleri ile
kredi kartına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasının
amaçlandığı çalışmada, yapılan analizler neticesinde, müşterilerin cinsiyet ve
eğitim düzeyi ile kredi kartı tutumları ölçeklerinden elde edilen puanlar
arasında anlamlı farklılıkların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1467/1421

Türk Medyasında Etik Kavramı Üzerinden Yurttaş Gazeteciliğinin
Değerlendirilmesi" isimli makale Uluslararası Kültürel ve Sosyal
Araştırmalar Dergisinde Yayınlandı
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Arş. Gör. Metehan Özırmak ve
İstanbul Ünivesitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Güven
Büyükbaykal’ın birlikte hazırladığı makalede, ‘’Etik kavramı
üzerinden Türk medyasında yurttaş gazeteciliğinin durumu
incelenip bu alanda çalışma yapan platformlardan Bianet ve
Dokuz8haber sitelerinin mülteci krizi ile ilişkili yaptığı haberler
araştırılarak, karşılaşılan etik ihlaller üzerinden, ana akım medyanın
güçlü isimlerinden Hürriyet gazetesi ve Yenişafak gazetelerinin
internet haber siteleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/63339/893860

Akademik Makaleler
"Covid-19 Başta Olmak Üzere Salgınlar Sürecinde Evden
Çalışmanın İşletmelerin Gelecek Stratejilerine Etkileri" İsimli
Makale Yayınlandı
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik’in “Covıd-19
Başta Olmak Üzere Salgınlar Sürecinde Evden Çalışmanın İşletmelerin
Gelecek Stratejilerine Etkileri” isimli araştırması 30 Haziran 2021 tarihinde
sayı 1’de Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisinde yayınlandı.
Makalede, yapılan araştırmayla birlikte, değişen iş yapma biçimleri ve
gelecekte işletmelerin stratejilerine ne gibi etkilerinin olacağı incelenmiştir.
Bu doğrultuda, internet tabanlı yatırımların özellikle uzaktan eğitim ve
uzaktan çalışma benzeri yeni modellerin önem arz edeceği vurgulanmıştır.
Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jebm/issue/63429/883350

"İletişim Alanındaki Yapay Zekâ Konulu Tezlerin İncelenmesi"
İsimli Makale Yayınlandı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Arş. Gör. Engincan Yıldız’ın
“İletişim Alanındaki Yapay Zekâ Konulu Tezlerin İncelenmesi”
isimli Makalesi İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi’nde 1 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı.
Yapılan çalışma kapsamında, iletişim alanındaki yapay zekâ
konusunda yazılmış olan tezlerin bir derlemesi yapılmıştır. Bu
derlemeyle birlikte tezlerin sayısı ve araştırma yöntemleri gibi
birçok durum nicel ve nitel özellik incelenerek sonuçlara
varılmıştır.
Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iausos/issue/62979/901647

Akademik Kitaplar
"Arkeolojik Küçük Buluntu Çizim Teknikleri" İsimli Kitap
Yayınlandı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr.
Üyesi İlknur Türkoğlu’nun otuz yıllık mesleki deneyimlerini aktardığı,
Arkeoloji Bölümünde okuyan öğrenci ve mezunlara yol gösterecek
‘‘Arkeolojik Küçük Buluntu Çizim Teknikleri’’ isimli kitap, Ege Yayınevinde
yayınlandı.
Söz konusu kitap, 7-8 yıllık araştırmayla kaleme alınması, geniş bir
kaynakçaya sahip olması nedeniyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini
taşımaktadır.
Kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.zerobooksonline.com/tr/arkeolojik-kucuk-buluntu-cizimiteknikleri_11_62926.html

''Kadın ve Yabancılaşma” İsimli Çalışma Kongre Kitabında
Yer Aldı!
Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Diler Ezgi Tarhan’ın, 25-26
Aralık 2020 tarihleri arasında, Ayvansaray Üniversitesi ev
sahipliğinde gerçekleştirilen, “Küreselleşen Dünyada Kadın ve
Siyaset II” başlıklı uluslararası kongrede sunduğu “Kadın ve
Yabancılaşma” isimli çalışması, Transnational Press London
yayınevinde yayınlanan “Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset II’’
isimli kitapta yer aldı.
Kadın sorunlarının ‘yabancılaşma’ olgusu üzerinden ele alındığı
çalışmada, kadınların maruz kaldığı negatif ayrımcılık, kadının ikinci
sınıf insan statüsüne indirgenmesi “ikinci cinsiyet” algısıyla
meşrulaştırılması, kadın bedeninin metalaşması ve siyasette
kadının söz ve temsil hakkının gasp edilmesi vb. konulara yer
verilmiştir.
Kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.tplondon.com/product/women-politics/

Mezunlarımızdan Haberler
Merhabalar! Ben Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık
Yönetimi 2021 yılı mezunu Tuğçe Başakçı...
2017 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık
Yönetim Bölümünün tam burslu öğrencisi olmaya hak kazandım. İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nin öğrencilere sunduğu imkânlardan yararlanarak 3. sınıfta çift anadal
programına başvuruda bulundum ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret
Bölümüne başladım. Haziran 2021’de Havacılık Yönetimi Bölümü’nden bölüm birincisi olarak
mezun oldum.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu -şimdiki adıyla
Uygulamalı Bilimler Fakültesi - olmamız dolayısı ile
dersleri teoriden çok uygulamalı olmak görmekteyiz.
Bu sayede bize zorunlu staj yapmamız sağlanarak
sektöre adım atmamız için fırsat yaratılmaktadır.
Havacılığa gönül vermiş hocalarımızın katkılarıyla
İstanbul Havacılık Müzesi, Teknofest gibi birçok
etkinliklere öğrenciler olarak bizlerin katılımı
sağlanmaktadır.
İkinci sınıfta almış olduğum “Havalimanı Yönetimi ve
Donanımı” dersimizde bir Havalimanı Kurulumu Projesi
gerçekleştirdik. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz bu
projenin maket çalışması İstanbul Gelişim Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu G Blok 083 nolu Uçak Sistemleri
III nolu sınıfta Uçak Bakım Onarım Lisans Bölümü\
Uçak Teknolojisi Önlisans programı öğrencileri SHY147 kapsamında eğitimlerinde kullanılmaktadır. 20212022 eğitim öğretim yılında açılan Pilotaj ve Havacılık
Elektrik Elektroniği lisans bölümü ile İstanbul Gelişim
Üniversitesi her alanda olduğu gibi havacılık alanında
da büyümeye devam etmektedir.

Mezunlarımızdan Haberler
Havacılık, tüm dünyada gittikçe büyüyen bir sektördür. Bu yüzden yüksek iş imkânları
mevcuttur. İstanbul Gelişim Üniversitesi birçok bölümde olduğu gibi Havacılık Yönetimi
bölümünde de akreditasyon almıştır. Aynı zamanda öğrencilerinin Uluslararası standartlarda
eğitim alabilmeleri için Otorite Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı SHY 147 kapsamında
“Tanınan Okul Yetkisi” statüsünde olmaya hak kazanmıştır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Havacılık
Yönetimi bölümünü okumamın en önemli
nedeni, okulumuzun sahip olduğu başarılı
akademik kadrosudur! Üniversite ve bölüm
seçiminde iyi bir iş imkânı ve geleceğin
sağlanmasında, akademik kadronun çok
önemli olduğunu da bizzat fark ettim. Mezun
olduğumda, verilen eğitim ve hocalarımız
sayesinde donanımlı bir birey olarak hemen
İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Mezun
İlişkileri Uzmanı olarak göreve başladım.
Aldığım eğitim ve öğretimin katkılarını öncelikle
Gelişim
Üniversitesi
bünyesinde
değerlendirmekten,
üniversiteme
katkı
sunmaktan son derece mutluyum. Bu yolda
bana desteğini esirgemeyen başta Havacılık
Yönetimi bölüm hocalarım olmak üzere tüm
hocalarıma ve İstanbul Gelişim Üniversitesi
ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,

Sektör Söyleşisi
Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Mehmet Kalkavan:

"Pandemi insanlara taşıdıkları riskleri bir
anlamda hatırlattığı için aslında sigorta
bilincine de olumlu etkilerde bulunmuştur…"
Söyleşimize başlamadan önce kısaca kendinizden ve
sektöre girişinizden bahseder misiniz? Türkiye Sigorta
Enstitüsü Vakfı'nın sektördeki misyonu nedir?
Sigorta sektöründe 1993 yılında Sigorta Denetleme
Kurulu’nda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak
başladım. Başkan Yardımcılığı da dahil çeşitli görevlerde
16 yıl süresince görev yaptıktan sonra 2009 yılında Türkiye
Sigorta Birliği‘ne Genel Sekreter yardımcısı olarak geçtim.
Türkiye Sigorta Birliği’nde Genel Sekreterlik de dahil 6,5 yıl
görev yaptıktan sonra 2015 yılında Türk Sigorta Enstitüsü
Vakfı’nda müdür olarak göreve başladım.
1970 yılında kurulan Türk Sigorta Enstütüsü Vakfı’nın
misyonu sigorta sektöründe görev alan kişilerin teknik bilgi
ve becerilerini daha ileri taşımak üzere eğitimler vermek,
seminerler düzenlemek ve benzer çalışmalar yapmaktadır.
Sigorta sektörü pandemi döneminden nasıl etkilenmiştir? Sektörün kârda olmasını neye
bağlıyorsunuz?
Diğer sektörler gibi sigorta sektörü de pandemiden etkilenmiş ve işleyiş süreçlerini buna göre
yeniden yapılandırmıştır. Başlangıçta kişilerin çalışma ortamı değişmiş evden çalışma etkin bir
şekilde devreye alınmıştır.

Sektör Söyleşisi
Diğer paydaşlarla da iletişim dijital ortama taşınmış ve yüzyüze görüşmeler sonlanmıştır.
Pandemi insanlara taşıdıkları riskleri bir anlamda hatırlattığı için aslında sigorta bilincine de
olumlu etkilerde bulunmuştur. Sigorta sektörünün ihtiyacı zaten böyle zor dönemlerden
geçerken daha da belirgin hale gelmektedir.Bu dönemde hasar frekansı biraz düşmüştür
çünkü araçlar trafiğe daha az çıkmış, insanlar biraz rahatsız olsa da hastaneye gitmek
istememişler gibi… Bununla birlikte sigorta sektörü ülkemizde 150 yıldır var ve dolayısıyla da
150 yıllık bir birikimi var. Dolayısıyla belli bir dönem sonundaki kâr veya zararın tamamını o
döneme özel olağanüstü hallere bağlamak doğru olmaz.

Pandemi döneminde en çok etkilenen ve adapte olan sektörlerden birisi de eğitim sektörü
oldu. Pandemi sürecinde TSEV eğitimlerini nasıl adapte etti?
Eğitim sektörü Pandemi sürecinden ciddi anlamda etkilenmiştir. Öğrenciler için çok önemli
sosyal bir alan olan okullar yerine evler devreye girmiş, uzaktan eğitim tüm eğitim sektörüne
hakim olmuştur. TSEV de buna paralel olarak eğitimlerini online ortama taşımış, sınıf içi
eğitimlerine bu dönem sona erene kadar ara vermiştir. Uzaktan eğitim nedeniyle vakfımız
bugüne kadar ulaşmadığı sayılara ulaşmış ve genelde İstanbul da çalışan, yaşayan kişilere
yönelik düzenlediğimiz eğitimler Türkiye geneline yayılmış hatta Türkiye sınırlarının da ötesine
geçmiştir.
Söyleşimiz vesilesiyle öğrencilerimizin bilgi sahibi olabilmeleri için TSEV tarafından
üniversite öğrencilerine her sene verilen burs hakkında bilgi verir misiniz?
Bizim bir çok türde eğitim faaliyetlerimiz bulunmaktadır ve bunlardan en prestijli olanı ise
1971 yılından bu yana devam eden Temel Sigortacılık Eğitim Programıdır. Bir yıl boyunca
devam eden bu programa sigorta sektörünün ilgisi de üst seviyededir. Bu eğitim programını
dört yıldır sigortacılıkla ilgili bölümlerden yeni mezun olmuş belli sayıda kişilere ücretsiz olark
burs şeklinde veriyoruz. Programdan mezun olduktan sonra bu arkadaşlarımızın
özgeçmişlerini sigorta şirketlerinin genel müdürleri ile paylaşarak işe alma süreçlerinde
kendilerine bir şans vermelerini talep ediyoruz. Bu vesileyle de önemli sayıda arkadaşımızın
sigorta sektöründe işe yerleşmesinde yardımcı olmuş bulunmaktayız.

Sektör Söyleşisi
Sayın Kalkavan, Sigortacılık sektöründe istihdam
potansiyelinin geleceği konusunda düşünceleriniz nelerdir?
Sigorta sektörü oldukça büyük, geniş bir sektördür. Sigorta
şirketlerinde görev alan kişi sayısı 20.000 civarındadır her yıl
yaklaşık 1.500 kişi şirketlerde göreve başlamaktadır. Bunun
dışında 16.000 civarında sigorta acentesi mevcut ve
buralarda da 50 hatta 60 bin civarında meslektaşımız görev
yapmaktadır.

www.tsev.org.tr

Bir sigorta şirketinin çok sayıda departmanı var ve bu departmanlarda da aranan özellikler
tamamen birbirinden farklı… Örneğin reasürans departmanında çalışanlarda yabancı dil öne
çıkarken, satış pazarlamada iletişim becerileri oldukça önemli hale geliyor… Bunun dışında teknik
departmanlar, hasar departmanı, muhasebe, strateji, tanıtım-iletişim, insan kaynakları gibi çok
sayıda departman var ve bu departmanların her birinde farklı nitelikler talep görüyor. Yeni mezun
arkadaşlarımızın, sigorta sektöründe kendi kişiliklerine uygun bir pozisyon bulabileceklerini
düşünüyorum.
Pandemiyle birlikte artan dijitalleşmenin gerek sigorta şirketleri çalışanlarını gerekse acenteleri
nasıl etkileyeceğini öngörüyorsunuz?
Dijitalleşme evden verdiğimiz yemek siparişine kadar tüm süreçleri değiştirmiş durumda,
dolayısıyla sigorta sektörünün de bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Global düzeyde dijital hizmetler
ve satışlar çok ilerledi ve ülkemizde buna paralel olarak gelişim gösteriyor. Pandemi bu sürece
hızlandıran olarak etki etti ve sonuç olarak gerek sigorta şirketleri ve gerekse sigorta acenteleri
kendi süreçlerini bu dijital ortamda rekabet edecek şekilde ayarlamaları gerekiyor. Bu süreci
başarılı olarak geçiren şirketler ve de acenteler yollarına kuvvetli adımlarla devam edeceklerdir.
Sigortalılık oranı gerek zorunlu gerekse ihtiyari sigortalarda beklenilen
ulaşamamaktadır, Türkiye'de bu oranın düşük olmasının sebepleri nelerdir?

oranlara

Zorunlu sigortalarda beklenen sigortalılık oranlarına ulaşılamadığını söylemek çok doğru olmaz
diye düşünüyorum. Örneğin zorunlu tıbbi kötü uygulama sigortası diye bir ürün var ve bu ürün
hatalı tedavi uygulayan doktorların hastalarına verilen zararı karşılıyor ve burada yüzde 100
sigortalılık oranı var.

Sektör Söyleşisi
Trafik sigortasında yüzde 80’nin biraz üzerinde bir sigortalılık oranı var. Zorunlu Deprem
Sigortasında sigortalılık oranı yüzde 60’a dayandı ki bu önemli bir başarıdır. Ancak ihtiyari
sigortalarda haklısınız, orada sigorta bilincine bağlı olarak sigortalılık oranları düşük
seyrediyor ve bununda sigortanın faydasının anlaşılması ve sigortaya olan güvenin yukarıya
taşınması yoluyla düzeleceğine inanıyorum.
Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yeni mevzuat düzenlemesi ile artık 18 yaşından
küçükler de sisteme katılabilecekler. Bu düzenlemenin uzun vadede Türkiye'deki olumu veya
olumsuz etkileri neler olabilir?
18 yaşından küçüklerin BES’e dahil edilmesinin olumsuz bir tarafı olduğunu düşünmüyorum
çünkü nihayetinde bu bir tasarruftur ve tasarrufun da kötüsü olmaz, özellikle bizim
durumumuzdaki ülkeler açısından. Burada 18 yaşından küçüklere de % 25 oranında bir devlet
katkısı olacak ki bu oldukça önemli bir katkıdır. Ancak BES’i, 5 veya 10 yıl gibi kısa vadeli bir
sistem olarak görmemek lazım. BES üç-beş sene sonraki ihtiyaçlarımızı gidermek için
girdiğimiz bir sistem değildir, bu enstrümanı uzun vadede konumlandırmamız gerekiyor.
BES’in 18 yaşından küçüklere açılmasının tasarruf oranı düşük olan ülkemizde önemli bir
misyonu yerine getireceğine inanıyorum…

Mehmet Kalkavan
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü
mezunu olan Kalkavan, 1993 yılında Sigorta Denetleme
Kurulunda meslek hayatına başlamıştır. Yüksek lisansını
Boston Üniversitesinde finans üzerine yapmıştır. Sigorta
Denetleme Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı da dahil olmak
üzere çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2009 yılı Ocak
ayında Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri
Birliğinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
2013 yılı Temmuz ayında Genel Sekreterlik görevine getirilen
Kalkavan, 2015 yılı Mayıs ayında Türk Sigorta Enstitüsü’nde
Müdür olarak göreve başlamıştır. Sigorta Tahkim Komisyonu,
Tarım Sigortaları Havuzu, Güvence Hesabı, DASK, Türk Sigorta
Enstitüsü Vakfı ve Türk Loydu Vakfı’nda Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yapan Kalkavan, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Sektör Söyleşisi
Yeni mezun olmuş ve sigorta sektörüne ilgi duyan
sigortacı adaylarına kendilerini geliştirmeleri ve hayat
boyu öğrenmeye devam etmeleri için önerileriniz
nelerdir?
Evvelden eğitim üniversite veya lisansüstü ile sınırlı
tutulurdu ve belli bir yaş sonrasında artık eğitim sona erdi
denirdi. Günümüzde artık hayat boyu öğrenme hayat boyu
eğitim alma gerekliliği ortaya çıkmış durumda… Hayat
boyu eğitimin tamamını da mutlaka bir okula, bir enstitüye
giderek almanız gerekmiyor; çalıştığınız şirket içi eğitimler,
internette herkesin kolayca ulaşabileceği eğitimler var ve
insan hayatına önemli katkılarda bulunuyor. Her şey
günümüzde çok hızlı değişiyor dolayısıyla 20 sene 30 sene
önce öğrendiğiniz şeylerle artık devam etmek mümkün
olamıyor ve bu nedenle de eğitimi hayatımızın tamamına
yayma gerekliliği ortaya çıkmış durumda.
Yeni mezun arkadaşlarıma araştırmacı olmaları gerektiğini,
kafalarına yatmayan her şeyi sormaları gerektiğini,
hayatlarına mutlaka bir yabancı dil veya dilleri
eklemelerinin kendilerine nerede çalışırlarsa çalışsınlar
önemli katkılar yapacağını, yollarını açacağını söylemek
isterim. Bir iş yaparken ezbere değil, mantığını anlayarak
yapmayı alışkanlık haline getirsinler, anlamadıkları şeyleri
mutlaka sorsunlar ve bu şekilde kurguladıkları bir temel
üzerine kariyerleri inşa etsinler…
Sayın Mehmet Kalkavan, söyleşimize katıldığınız ve genç
sektör adaylarına verdiğiniz tavsiyeler için çok teşekkür
ederiz…
TSEV ve kendi adıma ben teşekkür ediyorum…
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