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1. İşletmecilik Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Mehmet SAKA’nın açılış 
konuşması 

2. Kültür Üniversitesi tanıtım videosu gösterimi, 
3. İşletmecilik meslek yüksekokul müdürü Öğr. Gör. Mehmet SAKA toplantının amacı 
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4. Dış paydaşların kendilerini tanıtıcı kısa konuşmalar yapması, 
5. İşletmecilik Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Tuğba ÇEDİKÇİ 

FENER’in sunumu 
6. Dış paydaşların görüş ve değerlendirmeleri 
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İstanbul Kültür Üniversitesi 2018-2019 güz yarıyılı 1. dış paydaş toplantısı: 

 
1. İşletmecilik Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Mehmet SAKA, toplantıyı açtı. 

İşletmecilik Meslek Yüksekokulu üyelerinin bir aile olduğunu, dönemin başından beri 
bir araya gelinemediğini ancak bundan sonra sık sık bir araya gelinip görüş ve 
önerilerin alınacağını belirtti. Toplantının amacı ve içeriği hakkında konuşmasına 
başlamadan önce üniversiteyi tanıtıcı kısa videosunun gösterimi için konuşmasına ara 
verdi.  

2. Üniversitenin kurumsal iletişim yönetimi kapsamında hazırladığı tanıtım videosu 
toplantıya katılan öğretim görevlilerine izletildi. 

3. İşletmecilik Meslek Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Mehmet SAKA kendisinden önce 
müdür olarak görev yapan Dr.Öğr.Üyesi Tayfun KAYNAŞ’a teşekkürlerini iletip, 
önceki yönetim ile başlayan büyümenin kendi yönetiminde de daha etkin bir şekilde 
gelişerek devam edeceğini belirtti. Ayrıca üniversitemiz çatısı altında öğrenim gören 
öğrencilerimizin mesleklerinde daha verimli olmalarının tüm öğretim görevlilerin 
amacı olduğunu da ekledi. Kendisinin de bu amaçta olduğunu belirterek öğretim 
görevlilerine kendisini tanıttı. 13 yıldır Kültür Üniversitesinde grafik tasarımı 
programında öğretim görevlisi olarak görev aldığını ve 13 yıl sonunda idari görev 
olarak İşletmecilik Yüksek Okulu müdürlüğüne getirildiğini belirtti. İşletmecilik 
Meslek Yüksekokulu müdür yardımcılığı görevini ise Öğr.Gör Tuğba ÇEDİKÇİ 
FENER ve Öğr.Gör.Ayşegül KILIÇ’ın yerine getirdiğini ifade etti. Yeni yönetim 
olarak daha net ve şeffaf öğrenim dönemleri sağlayabilmek amaçlarından bahsederek 
tüm ders program, içerik ve değerlendirme kriterlerinin üniversitenin kurmuş olduğu 
sistemler üzerinden paylaşılarak daha etkin bir kullanım sağlanması gerektiğini iletti. 
Her dönem sonunda dönem içinde yapılmış olan tüm ders değerlendirmeleri, 
kaynakları, sınav soru ve cevapları, sınıf yoklamaları ve öğrenci sınav kağıtları ile 
birlikte kapalı bir zarf içerisinde program başkanlıklarına teslim edilmesi gerektiğinin; 
bilgilerin ulaşılabilir olması, kalitenin sürdürülebilir olması ve şeffaf bir öğrenim 



dönemi olması açısından önemini vurguladı. Bundan sonraki toplantılarda birbirimizi 
daha yakından tanımış olup fikir alışverişinin daha sağlam olarak yapılabilmesi amacı 
ile ders saati ücretli hocaların kendilerini tanıtmaları için sırasıyla söz verdi. 

4. İşletmecilik Meslek Yüksekokulu dış paydaş öğretim görevlileri sırasıyla kendilerini 
tanıttılar; 
4.1. Öğretim Görevlisi Semra DERELİ CİVELEKHAN havacılık sektöründe 23 yıldır 

çalıştığını, ilk 15 senesinde aktif olarak uçuculuk, son 8 yıldır ise sektörde 
yöneticilik görevini üstlendiğini aynı zamanda Academy Aviation’da SHGM 
yetkisi altında kabin eğitim müdürlüğü yapmakta olduğunu belirtti. Ayrıca 
havacılık sektörü dışında şair, yazar ve bir derginin yayın editörlüğünü yapmakta 
olduğunu ekledi. 

4.2.Öğretim Görevlisi Samim ALTINELLİ ilkokula Kültür Kolejinde başladığını ve 
bu yüzden Kültür Üniversitesinde olmaktan çok memnun olduğunu belirten 
Öğr.Gör.Samim ALTINELLİ; 36 yıllık bir havacılık tecrübesi olduğunu Lufthansa 
Havayollarında görev yaptıktan sonra danışmanlık yaptığını ve İzmir’deki bazı 
üniversitelerde ve Kültür üniversitesinde tecrübe ve bilgilerini öğrenciler ile 
paylaştığını belirtti. 

4.3.Öğretim Görevlisi Engin MORAL İstanbul Üniversitesi tıp fakültesi klinik 
mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları anabilim dalında uzmanlık yaptığını, 25yıl 
özel hekimlik yaptıktan sonra emekli olunca belediye tarafından gelen hizmet 
teklifini değerlendirerek belediye bünyesinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Bu 
çalışma dönemi içerisinde Dr.Öğr.Üyesi Tayfun KAYNAS’ın ders verme teklifini 
kabul ederek sağlık sektörü konularını içeren latince ve ilkyardım derslerini Kültür 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde vermeye başladığını ve bu eğitim 
verme sürecinin kendisini geliştirmede katkısının çok büyük olduğunu, iki kitap 
yayınladığını ekledi. 

4.4.Öğretim Görevlisi Pelin ÇARKIN yurtdışında birçok farklı üniversitede farklı 
disiplinler üzerine eğitim aldıktan sonra 2014 yılında Türkiye’ye döndükten sonra 
yurtdışı bağını koparmayarak NewYork Teknik Üniversitesinde ders vermeye 
devam ettiğini ve geçen yıl da Kültür Üniversitesi bünyesinde optisyenlik 
programında ders vermeye başladığını ve Kültür Üniversitesinde olmaktan çok 
mutlu olduğunu belirtti. 

4.5.Öğretim Görevlisi Cihan ÇETİNKAYA yurtiçi ve yurtdışında çeşitli 
üniversitelerde grafik alanında eğitim aldıktan sonra 12 yıldır LCW bünyesinde 
çalıştığını ayrıca 6yıldır LCW bünyesinde bulunan akademide dersler ve 
seminerler düzenlediğini belirtti. İki dönemdir de Kültür Üniversitesi bünyesinde 
ders verdiğini ve burada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. 

4.6. Öğretim Görevlisi Ali TAŞTEKİN Alman menşeili özel bir firmada üretim 
koordinatörlüğü yaptığını, bu görevindeki deneyim ve bilgilerini de öğrencilere 
aktarmaktan mutluluk duyduğunu ifade etmiştir. 

4.7.Öğretim Görevlisi Merve KAHVECİ meslek lisesinde başladığı öğrenim hayatına 
Marmara Üniversitesi güzel sanatlar fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan 
sonra 6 yıl sektör deneyimi kazandığını, sonrasında akademik hayatına devam 
etmek istediği için Marmara Üniversitesi güzel sanatlar fakültesinde yüksek lisans 
eğitimine devam ettiğini belirtti. Bilgi ve tecrübelerini Kültür Üniversitesi 
öğrencileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ekledi. 

4.8.Öğretim Görevlisi Serpil AYMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi güzel sanatlar 
fakültesinden mezun olduktan sonra 25 yıldır tekstil sektöründe çalıştığını, moda 
tasarımı programının kuruluşundan beri Kültür Üniversitesinde ders verdiğini aynı 



zamanda eşiyle birlikte danışmanlık ve tasarım şirketi kurduğunu, bu şirkette 
popüler mayo markalarına tasarım yaptıklarını belirtti. 

4.9.Öğretim Görevlisi Musa ÇIRAK Bakırköy Sadi Konur Araştırma Hastanesinde 
başhekim yardımcılığı yaptığını, Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek 
Yüksekokulunda anatomi dersi verdiğini belirtti. 

4.10. Öğretim Görevlisi Şadan ENGİN 1989 yılında havacılık sektöründe THY 
bünyesinde çalışmaya başladığını, 2004 yılına kadar yolcu hizmetleri memurluğu 
yaptığını daha sonra havacılık sektörüne ara vererek 2010 yılında TGS’nin 
kurulmasıyla tekrar havacılık sektörüne başladığını ve burada yöneticilik ve 
eğitmenlik yaptığını belirtti. Bu süre içerisinde Dr.Öğr.Üyesi Neyir YAZICI 
vasıtasıyla Kültür Üniversitesi bünyesinde ders vermeye başlayıp, bu bünyede 
bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 

4.11. Öğretim Görevlisi Yalçın SEZGİN Muğla Üniversitesi sivil havacılık 
bölümünden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel 
işletmeciliği bölümünü bitirdiğini, havacılık sektöründeki tecrübesine HAVAŞ ile 
başladığını 2011 senesinde Middle East Havayolunda istasyon müdürü olarak 
görevini sürdürmekte olduğunu belirtti. 

4.12. Öğretim Görevlisi Tevfik UYAR uçak mühendisliği bölümünden mezun 
olduğunu ve bu alanda doktorasını yapmaya devam ettiğini, aynı zamanda 
Açıkbilim dergisinin kurucusu, Türkiye Yalansavar derneği kurucusu, havacılık 
alanında da kalite ve emniyet yöneticiliği bölümünde çalıştığını, asıl ilgi alanının 
risk algısı ve rasyonalite olduğunu belirtti. Aynı zamanda pek çok kitap çevirisi 
yaptığını ve ödüllü bilim kurgu yazarı olduğunu ekledi. 

4.13. Öğretim Görevlisi Ozan DURSUN 1994 yılında Atatürk Havalimanında görev 
yapmaya başladığını şu an İstanbul Havalimanında çalışmaya devam ettiğini ifade 
etti. Psikoloji ve sosyoloji dalında eğitim aldığını fakat çok uzun zamandır 
havacılık sektöründe çalıştığını belirtti. Kültür Üniversitesi ile havacılık sektörü 
konulu konferans sırasında tanıştığını ve sonrasında da öğretim görevlisi olarak 5 
yıldır Kültür Üniversitesinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. 

4.14. Öğretim Görevlisi Tuğçe ŞAHİN İstanbul Üniversitesi ulaştırma ve lojistik 
mezunu olduğunu, Mars Lojistikte Doğu Avrupa hat müdürü olarak görev 
yaptığını, akademik kariyerine Harvard Üniversitesi ile başladığını ve Harvard 
Üniversitesi ile 10 yıldır devam eden Türkiye analizi projesi üzerinde çalıştığını 
belirtti. 

4.15. Öğretim Görevlisi Didem GÜNERHAN Atatürk Üniversitesi muhasebe 
alanında aldığı eğitimle denetimci olarak sektöre giriş yapıp farklı firmalarda 
çalıştıktan sonra kendi şirketini kurduğunu, Dr.Öğr.Üyesi Tayfun KAYNAS 
vasıtasıyla Kültür Üniversitesinde ders vermeye başladığını ve burada olmaktan 
çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için mutluluk duyduğunu belirtti.  

4.16. Öğretim Görevlisi Ayça YENİAY, Kadir Has Üniversitesi’nde halen öğretim 
görevliliği yapmakta olduğunu, üniversite öncesinde uluslararası bir Alman 
firmasında ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalıştığını belirtti. Üç senedir Kültür 
Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu’nda ders verdiğini ve bu kurum 
bünyesinde çalışmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. 

4.17. Öğretim Görevlisi Berna KUTSAL, uluslararası ilişkiler bölümünden mezun 
olduktan sonra THY’de satın alma uzmanı olarak meslek hayatına başlayıp, çocuk 
sahibi olduktan sonra birkaç yıl turizm sektörüne yöneldiğini ifade etti. Kültür 
Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu’nda uluslararası iktisat dersleri 
veren Berna Kutsal, eğitimi ve kendisini geliştirmeyi çok sevdiğini ve bu amaçla 
diksiyon, eğitimcinin eğitimi ve etkili iletişim dersleri aldığını belirtti. Eğitimci ve 



öğretim görevlisi olmanın çocukluk hayali olduğunu, çocukken tüm oyunlarını 
öğretmen olacak şeklinde gerçekleştirdiğini ekledi. 

4.18. Öğretim Görevlisi Serap SOKUL, akademik olarak çini ve seramik ile 
ilgilendikten sonra, lisans ve yüksek lisans eğitimini çok sevdiği alan olan 
fotoğrafçılık üzerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladığını 
belirtti. Üniversiteden mezun olduktan sonra eğitmenlik hayatına Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde devam edip sonrasında vakıf üniversitelerinde ders vererek 
devam ettiğini ekledi. Kültür Üniversitesi ile Öğretim Görevlisi Mehmet SAKA 
vasıtası ile tanıştığını, bu kurumun parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. 

4.19. Öğretim Görevlisi Yakup Barouh, öğrenim hayatına Saint Joseph Lisesi’nde 
başlayıp, Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans yaptığını ve 
reklamcılık üzerine Türkiye’de ilk tez yazan öğrenci olduğunu belirtti. Ayrıca 
Türkiye’de ilk kurulan ve halen hizmet vermekte olan reklamcılık ajansının sahibi 
olan Yakup Barouh, Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu’nda 
Pazarlama ve Marka dersleri vermekte olduğunu ifade etti. Kültür Üniversitesi 
dışında çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans dersleri vermeye devam 
ettiğini, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca dillerini konuştuğunu belirtti. 

4.20. Öğretim Görevlisi İdris ARIKAN, gazetecilik görevini on bir yıldır CNN 
Türk’te icra ettiğini belirterek yazmayı ve mesleğini çok sevdiğini ifade etti. 

4.21. Öğretim Görevlisi Funda ERASLAN, Koç Üniversitesi sonrasında Manchester 
Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıp, ardından aile mesleği olan havacılık 
sektörüne yöneldiğini belirtti. Pazarlama ve iletişim departmanında halen 
çalışmakta olan Öğr.Gör. Funda ERASLAN, Kültür İlkokulu mezunu olduğunu ve 
bu sebepten ötürü Kültür Üniversitesi bünyesinde akademik olarak çalışmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirirken öğrencilerin akademik öğrenimlerini sektörel 
deneyimle desteklemenin önemini de vurguladı. 

4.22. Öğretim Görevlisi Semih YILDIR,  lisans, yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yapıp meslek hayatına 
yurtdışında bulunan çeşitli firmalar ve IBM’de devam ettiğini belirtti. Daha sonra 
Türkiye’de catering üzerine kendi şirketini kurduğunu ekledi. Dr. Öğr. Üyesi 
olarak Üsküdar Üniversitesi’nde kadrosu bulunduğunu bunun yanında Bilim 
Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknik Üniversitesi’nde de dersler verdiğini ekledi. 

4.23. Öğretim Görevlisi Selen ÇELİKÖZ, İGESİB (İş Geliştirme ve Endrüstriyel ve 
Sektörel İlişkiler) Bölüm Başkanlığı görevini icra ederek üniversitenin atıl 
zamanlarını değerlendirmek adına yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bu 
çalışmaları; uygulamalı girişimcilik, mesleki yeterlilik adına yürütülen projeler ve 
ihale ile kazanılan eğitimleri bölümlere entegre eden çalışmalar olmak üzere 
sıraladı. 

5. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Komisyon Üyesi olarak Dr. Öğr. Üyesi Yeliz 
SEVİMLİ ile birlikte İşletmecilik Meslek Yüksekokulu’nu temsil eden Öğretim 
Görevlisi Tuğba ÇEDİKÇİ FENER, toplantının amacını özetleyerek sözlerine başladı. 
Toplantının amacını, üniversitelerin kalite değerlendirmeleri bazında iç ve dış 
danışmanlara düşen görev ve sorumluluklardan bahsederek bilgileri tazelemek 
olduğunu belirtti. İşletmecilik Meslek Yüksekokulu’nda; Bankacılık ve Sigortacılık, 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Lojistik, Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Dış Ticaret, 
Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Hava Lojistiği, İşletme Yönetimi, Moda 
Tasarımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği olmak 
üzere on dört adet örgün eğitim veren program ve üç adet de gece eğitimi veren 
programla birlikte 17 farklı program ile 1300 adet öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. 



2018-19 eğitim öğretim döneminde İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek 
Yüksekokulu olarak %98 doluluk oranı sağlayarak 737 adet yeni öğrenciye 
ulaştıklarını belirten Öğr. Gör. Tuğba ÇEDİKÇİ FENER, seneye bu sayıların üzerine 
çıkmayı planladıklarını ifade etti. Kültür Üniversitesi’nin kalite güvence sisteminin 
sürdürülebilirliği konusunda hem eğitmenlerin kendilerini geliştirmeleri hem de 
öğrencilerin aldıkları eğitim kalitesinin şeffaf bir ortamda arttırılabilmesi adına birçok 
materyali hazır olarak sunduğunu belirtti ve bu materyalleri etkin bir şekilde 
kullanmanın önemine değindi. Bilgiye ulaşmanın çok kolay ancak doğru bilgiye 
ulaşmanın çok zor olduğu teknoloji ortamında kullandığımız materyaller ile 
öğrencileri yönlendirebileceğimizi belirtti. İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu olarak dış paydaşların sektör tecrübelerinden faydalanmayı 
amaçladığımızı ve öğrencilerimizi sektöre hazırlarken daha birinci sınıftan itibaren 
sektörün gerekliliklerine uygun olarak eğitim vermeye özen gösterdiğimizi, 
dolayısıyla dış paydaşların sektör tecrübelerinin üniversitemiz için çok önemli 
olduğunu vurgulayarak dış paydaşlara katkılarından dolayı tekrar teşekkürlerini iletti. 
Program bazında program ders içeriği konusunda sektörün istekleri göz önüne alınarak 
derslerin ve ders içeriklerinin oluşturulduğunun altını tekrar çizmiştir. İstanbul Kültür 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun yapmış olduğu protokoller ve öğrencilere 
programları dahilinde yapacak oldukları staj yeri konusunda dış paydaşlardan destek 
istediğini tekrar dile getirmiştir. Programların güncellenmesi çalışmalarının sıklıkla 
yapıldığını bu güncellemeler yapılırken dış paydaşlardan alınan geri dönüşler, mezun 
olan öğrencilerden alınan geri dönüşler ve YÖK’ün vermiş olduğu ilgili mevzuatlar 
doğrultusunda yıllık olarak programların güncellenmesi gerekiyorsa tekrardan 
güncellendiğini dile getirmiştir. Programların güncellenmesinin yanında kalite 
bağlamında sürekliliğinin de sağlanabilmesi adına derslerin sürekli olarak 
değerlendirilip, izlenip, ölçülerek geliştirme yapılmasının gerekliliğinden bahsetmiştir. 
İstanbul Kültür Üniversitesinin özellikle ders veren öğretim görevlilerinin kullanımına 
yönelik üç tane portal sunduğunu hatırlatmıştır. Cats programıyla verilecek derslerin 
açılması sağlandıktan sonra dönem içerisinde aktif olarak programın kullanılması 
gerektiği, bu sistem ile anlık olarak öğrencilere dersle alakalı duyuruların yapılmasının 
ve ödev alışverişinin sağlanabildiği bilgileri tekrar hatırlatılmıştır. Orion programının 
öğretim görevlilerinin kendi dersi içinde öğrencilerin notlarının girildiği, devamlarının 
tutulduğu, sınıf listesinin alındığı bir portal olduğu hatırlatılmıştır. Akademik paket 
Bologna programının ise dersin öğrenme çıktılarından dersin ne şekilde 
değerlendirildiğine kadar dersle alakalı her türlü verinin girildiği bir portal olduğu ve 
derslerin şeffaflığı, kalitenin sürdürülebilirliği açısından portalın güncel tutulmasının 
hatırlatılması yapılmıştır. Bu portalların kullanımıyla ilgili olarak soruların Cats 
koordinatörü Öğr.Gör.Gözde KUZU, Bologna koordinatörü Öğr.Gör Zehra KAŞKA 
ÜRETEN, SAP koordinatörü Öğr.Gör.Tuğba ÇEDİKÇİ FENER tarafından 
yanıtlanacağını hatırlatmıştır. Program başkanı ve danışmanı hocaların da portalların 
kullanımı açısından dış paydaşlı hocalara destek sağlayacağını dile getirmiştir. 
Öğrencilerin vize sınavlarında rapor alabileceklerini bu raporların geçerli olabilmesi 
için en az iki günlük rapor olması gerektiği ve alınan raporların devlet hastanesinden 
alındıktan sonra üniversitenin sağlık birimlerince onaylatılması gerektiğini 
hatırlatmıştır. Final dönemlerinde Kültür Üniversitesi olarak alınan raporların geçerli 
olmadığını öğrencilerin giremediği final sınavlarını bütünleme sınavlarına girerek 
telafi edebilecekleri ve rapor kabul etmemeleri gerektiğini hocalara hatırlatmıştır. 
Dersle alakalı tüm materyallerin 3 yıl saklanması gerektiği tekrar hatırlatılarak her 
dönem sonunda bu materyallerin program başkanlıklarına kapalı bir zarf içerisinde 



teslim edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Kalitenin sürdürülebilirliği konusunda dış 
paydaşların görüş ve önerilerini almak üzerine sözlerini sonlandırmıştır. 

6. Öğretim Görevlisi Serap SOKUL uygulamalı derslerde vize sınavı yapılmadığını 
öğrencilerden proje teslim etmelerini istediğini fakat öğrencilerin teslim süresini 
aşarak projelerini getirmek istediklerini söyleyerek Öğr.Gör.Tuğba ÇEDİKÇİ 
FENER’e bu konuda ne yapılması gerektiği hakkında soru sormuştur. Öğr.Gör.Tuğba 
ÇEDİKÇİ FENER Cats sisteminde tarih aralığı verildi ise bu tarihler dışında projeleri 
teslim almaması gerektiğini çünkü ilan edilen yazılı bir metin olması sebebi ile 
problem olmayacağını bildirmiştir.  
Öğretim Görevlisi Tevfik UYAR öğrencilerin derse devam konusunda Bologna 
sistemi üzerinden not değerlendirmesi yapmadığını buna rağmen yoklama alıp 
almayacağı konusunda bilgilendirme almak istemiştir. Öğr.Gör.Tuğba ÇEDİKÇİ 
FENER not değerlendirmesi yapılmasa dahi SAP sistemi üzerinden devam işleme 
bölümü işlenerek haftalık olarak rapor çekilebileceği bilgisini vermiştir. 

7. İşletmecilik Meslek Yüksekokul müdür Öğr.Gör.Mehmet SAKA tüm katılımcılara 
teşekkürlerini ileterek toplantıyı sonlandırmıştır. Toplu olarak hatıra fotoğrafı 
çekilmiştir. 
 
 
 
 
 
Toplantıya Katılan Dış Paydaşlar: 
 

  İmza 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr.Gör.Semra DEVELİ CİVELEKHAN + 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr.Gör.Samim ALTINELLİ + 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr.Gör.Dr.Engin MORAL + 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr.Gör.Pelin ÇARKIN + 

Moda Tasarımı Öğr.Gör.Cihan ÇETİNKAYA + 

Moda Tasarımı Öğr.Gör.Ali TAŞTEKİN + 

Moda Tasarımı Öğr.Gör.Merve KAHVECİ + 

Moda Tasarımı Öğr.Gör.Serpil AYMAZ + 

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Öğr.Gör.Musa ÇIRAK + 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği  Öğr.Gör.Şadan ENGİN + 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğr.Gör.Yalçın SEZGİN + 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğr.Gör. Tevfik UYAR + 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğr.Gör. Ozan DURSUN + 

Lojistik Öğr.Gör.Tuğçe ŞAHİN + 

Bankacılık ve Sigortacılık Öğr.Gör.Dr.Ebru Gül YILMAZ - 

Bankacılık ve Sigortacılık  Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZCAN - 

Dış Ticaret Öğr.Gör.Barış SAFRAN - 

Dış Ticaret Öğr.Gör. Didem GÜNERHAN + 



Dış Ticaret Öğr.Gör.Yusuf KORUN - 
Dış Ticaret.  Öğr.Gör.Ayça YENİAY  + 

Dış Ticaret 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Grafik Tasarım 

Grafik Tasarım 

Grafik Tasarım 

Grafik Tasarım 

Halka İlişkiler ve Tanıtım 

Halka İlişkiler ve Tanıtım 

Hava Lojistiği 

Hava Lojistiği 

İşletme Yönetimi 

İşletme Yönetimi 

Sağlık kurumları İşletmeciliği 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

İGESİB 

İGESİB 

Öğr.Gör.Berna KUTSAL 

 Öğr.Gör.Merve ÜSTÜNDAĞ ALP 

Öğr.Gör.Adnan SOKOL 

Öğr.Gör.Kaya ORAL 

Öğr.Gör.Yakup BAROUH 

Öğr.Gör.Serap SOKOL 

Öğr.Gör.İdris ARIKAN 

Öğr.Gör.Nilgün ERYEŞİL OZAN 

Öğr.Gör.Hakan BAYHAN 

Öğr.Gör.Funda ERASLAN 

Öğr.Gör.Hakan DEMİR 

Dr.Öğr.Üyesi Semih YILDIR 

Öğr.Gör.Gökhan ÖSME 

Öğr.Gör.Muhammet Murat CÜNTAY 

Öğr.Gör.Atilla OZAN 

Öğr.Gör.Tamer ÇİÇEK 

Öğr.Gör.Tülay İÇBUDAK 

Öğr.Gör.Ahmet UĞUZLUOĞLU 

Öğr.Gör.Hande TÜTÜNCÜÇAKIR 

Öğr.Gör.Selen ÇELİKÖZ 

Öğr.Gör.Tahir Naci Özoktar 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

 
 

Toplantıya Katılan İç Paydaşlar: 
 
 

  İmza 

Lojistik Öğr.Gör.Ayşegül KILIÇ + 

Lojistik Öğr.Gör.Merve ESEOĞLU + 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr.Gör.Tuvana EROLTU + 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Öğr.Gör.Banu DURSUN + 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Dr.Öğr.Üyesi Hacer Neyir TEKELİ + 

Moda Tasarımı Öğr.Gör.Nilgün DEMİRHAN + 

Moda Tasarımı Öğr.Gör.Özge TURUNÇ + 

Dış Ticaret Öğr.Gör.Neslihan TOKAT OZAN + 



Dış Ticaret Öğr.Gör.Derya AYDIN + 

Dış Ticaret  Öğr.Gör.Tülay ÖLMEZ + 

Sağlık kurumları İşletmeciliği 

Sağlık kurumları İşletmeciliği 

Öğr.Gör.Tuğba ÇEDİKÇİ FENER 

Öğr.Gör.Fatma KÖMÜRCÜOĞLU 

+ 

+ 

Grafik Tasarım Öğr.Gör.Mehmet SAKA + 

Grafik Tasarım Öğr.Gör. Emin SANSARCI + 

İşletme Yönetimi Öğr.Gör.Gözde BİRCAN + 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğr.Gör.Gözde KUZU + 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Öğr.Gör.İrem ORAN + 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğr.Gör.Pelin Fatma TUNA + 

Bankacılık ve Sigortacılık Öğr.Gör. Dr.Yeliz SEVİMLİ SAİTOĞLU + 
Bankacılık ve Sigortacılık Öğr.Gör.Pınar DUMANOĞLU + 

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik  Öğr.Gör.Zehra KAŞKA ÜRETEN  + 

 


