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Asil Geçmişten 
Aydınlık Geleceğe…

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi medeniyetimizin değerlerini 
özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şe-
killendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek amacıyla asil geçmişten 
aydınlık geleceğe sloganını benimseyerek iyi bir eğitim sözü vermektedir. 

Zaim Dergi ile bu güzel kampüsteki akademik çalışmalarımızı, de-
ğerlerimizi, öğrencilerimize ve milletimize sunduğumuz hizmetleri, 
kampüsümüzü ve kampüs içindeki sosyal-kültürel faaliyetlerimizi 
paylaşmak istedik.

Bu anlamda 2. Sayımızı takdim ederken, hocaların hocası, faizsiz 
bankacılık sisteminin öncüsü, çok değerli Prof. Dr. Sabahattin Zaim 
hocamızın isminin üniversitemizin adında olmasından duyduğumuz 
memnuniyeti belirtmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye coğrafi konumu ve tarihi hinterlandı sebebiyle 
önemli bir güce ve potansiyele sahiptir. Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika 
Osmanlı Devleti altında ortak bir kültür altında birleşmişti. İstanbul, 
medeniyetimizin önemli ilim merkezlerinden biri konumundaydı. Bu 
geniş coğrafyanın elitleri İstanbul’da yetiştiriliyordu. Ecdadımız İs-
tanbul’da Enderun’da yetiştirdiği insanlarla 3 kıtayı yönetti. Bizim 
hedefimiz bu ilim merkezlerini yeniden inşa etmek olmalı. Ancak bu 
şekilde medeniyetimizin yeniden kalkınmasına katkıda bulunabiliriz. 
Bugün Üniversitemizin uzun vadeli hedefi de, ülkemizin asil geçmişi 
ve gelecek hedefleriyle aynıdır.

Amacımız yakın coğrafyamızdaki elit beyinleri, lider bireyleri ye-
tiştirmektir. Biz ülkemizin geleceğine yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. 
Özellikle yakın coğrafyamızdan başlayarak küreselleşen dünyaya lider 
bireyleri hayata hazırlıyoruz. Pergelin ucunu İstanbul’a saplıyor ve açımızı 
giderek daha da genişletiyoruz.

Her yerde, her daim; Zaim!

Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Bulut

ISSN : 2458-875X
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İZÜ Okçuluk okul takımı ailesinden 
bayan takım kaptanı Afra Aydın ile bir 
görüşme yaptık. Kendisine okulumuzda 
okçuluğun başlaması ve takımın kurul-
ması sürecini sorduk.

Üniversiteyi kazandığımda, hazırlanma 
aşamasındaki sınavlar ve eğitim sistemi-
nin ağırlığı sebebiyle yapmak istediğim 
ama yapamadığım, içimde ukte kalan 
şeyleri gerçekleştirmek için yeniden bir 
arayışa geçtim. Okçuluk sporu, gerek ata 
sporumuz olması, gerekse Peygamber 
sünneti olmasından dolayı sürekli başla-
mak istediğim bir aktivite idi. Üniversiteye 
başladığımda da aynı şekilde düşünen 
arkadaşlarımın olduğunu gördüm.

Okçuluk ile tanışmayı bu kadar is-
tememdeki bir diğer sebep ise bu spo-
run herhangi bir yaş sınırı içermemesi 
ve de sağlık açısından birçok faydası 
olacağını düşünmem idi. Tüm bunların 
yanında, hakkında birçok hadis olan ok-
çuluk sporunu, okulumuzdan başlamak 
üzere Türkiye’de yeniden canlandırmaya 
vesile olmak beni heyecanlandıran bir 
diğer sebep.

Böylelikle, aynı bölümü, aynı sınıfı 
paylaştığım iki arkadaşım İsmail Özsoy 
ve Ömer Armutcu ile Milli Takım Antrenörü 
Metin Gazoz Hocanın yürüttüğü İstanbul 
Okçuluk Spor Kulübüne kaydımızı yaptır-
maya karar verdik. Bu kulüp çatısı altında 

bizim gibi farklı üniversitelerden gelip ya-
rışmaya hazırlanan arkadaşlarımız vardı.

Sağ olsun Metin Gazoz Hocamız, hem 
iyi bir hoca hem de iyi bir danışman olarak 
bize okul takımımızı kurmamızda yardımcı 
olabileceğini söyledi ve de gerçekleşecek 
olan üniversiteler arası ve diğer yarışmalara 
katılmak üzere çalışmalara başlayabilece-
ğimizi dile getirdi. Biz de üç arkadaş okul 
yönetimimize bu konuyu heyecanla taşıdık.  
2013-2014 yılı içerisinde, hem okulumu-
zun yeni açılmış bir üniversite olmasın-
dan kaynaklı maddi imkânlarının gayet 
yerinde olması, hem de arazi genişliğinin 
oldukça fazla olması, okçuluk gibi pahalı 
malzemeler ve geniş alanlar gerektiren 

Tarihin Sırlı Sporu
Bir Ok Atımı Mesafenizde!
İZÜ OKÇULUK TAKIMI
Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
“ Bir kimsenin Allah yolunda ok atması köle azad etmesine muadildir.”
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bu sporun, kampüsümüze ve barındırdığı tarihi 
dokuya mükemmel bir uyum sağlayacağı, renk 
katacağı düşüncesi yalnızca beni değil, bu spo-
run okulumuzda başlamasını en az benim kadar 
isteyen arkadaşlarım İsmail, Ömer ve hatta spor 
sorumlusu İbrahim Akgün abimizi de müthiş de-
recede heyecanlandırmıştı…

Üniversitemizden, İbrahim Akgün abimizin 
yoğun çabaları ve birlikte yürüttüğümüz uzun 
çalışmalar sonucunda başta Rektörümüz olmak 
üzere Spor Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı’nda 
(SKS) okçuluk adına çalışan tüm ekip, okçuluk 
sporunun bir parçası olmak isteyen arkadaşlarımız 
ve en çok da Metin Gazoz Hocamızın istek ve 
destekleri ile 2014-2015 eğitim yılında okulu-
muzda okçuluk kursunu açmaya ilk adımlar atıldı.

İlk yarışmamız Eskişehir Üniversiteler Arası 
Okçuluk Yarışması’ydı. O dönemki kursiyerlerimiz 
arasında istikrarı, gayreti ve çalışma isteği fazla 
olan Oğuz Safi arkadaşımızın kurs dönemi esna-
sında İZU klasik yay erkek takımına katılmasıyla 
minimum 3 kişilik barajı doldurmuş oldu ve İsmail, 
Ömer, Oğuz üçlüsü ile erkek takımı kurulmuş oldu.

Yarışmadan önce okulumuza döndüğümüzde 
iki hedefimiz vardı; birincisi çok çalışarak derece 
yapmak; ikincisi de bayan arkadaşlarımıza okçu-
luğu sevdirmek ve bayan takımını da kurmaktı. 
O dönem aramıza Meryem Kutlu arkadaşımız 
katıldı.

Okçuluğa 2015-2016 dönemi çok bilinçli ve 
bomba gibi hazırlanarak döndük. Kursiyerlerimiz 
arasında turnuva düzenleyerek birinci olan arka-
daşlarımızı takıma dâhil ettik.

Hamza, Lütfullah, Seher ve Hilal arkadaşları-
mız da İZÜ’de okçuluğun büyüyen ailesine katılmış 
oldu. Böylelikle uzun çalışmalar sonucu bayan 
takım kurma hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. 
Bir diğer derece yapma hedefimizi de bu dönem 
gerçekleşecek olan üniversiteler arası yarışmada 
gerçekleştirmek istiyoruz. Allah emeklerimizi boşa 
çıkarmasın/amin.

Peki okçuluk sporunun sizlere ne gibi fay-
daları oldu?

Bizim sonuçta mesleğimiz spor üzerine olma-
dığı için bu işe başlarken takım olarak endişemiz; 
bölüm derslerimizin aksaması ve öğretmenleri-
mizin, ailemizin beklentisini karşılayamamaktı. 
Okçulukta kısa zamanda eriştiğimiz başarılar ders-
lerimizi de güzel yönde etkiledi. Çünkü okçuluk 
bize en başta disiplini öğretiyor.

Kişiye özgüven, koordinasyon, heyecan sağ-
larken sosyal bir ortam kazandırıyor. Amaçlı, planlı, 
düzenli ve bilimsel çalışmayı öğretiyor. Dikkatin 
bir yöne odaklanmasını sağlıyor ve uzun süreli 
konsantrasyon kazandırıyor. Sabretmeyi ve sa-
bırlı çalışmayı öğretiyor. Sürekli mücadeleyi, pes 
etmemeyi ve hiç yılmama yetisini kişiye kazan-
dırıyor. Aynı zamanda vücuda diklik ve uzun süreli 
dayanıklılık kazandırdığı gibi vücut kaslarımızı da 
güçlendiriyor.

Okçuluk bağımlılık yapan bir spor mu?

Kesinlikle. O okun tadına vardığınızda kesin-
likle bir daha vazgeçemiyorsunuz.  O kadar çileyi, 
ıstırabı çekiyorsunuz ama vazgeçemiyorsunuz.  
Oku atacağınız sırada o kadar çok kendiniz ile 
başbaşa kalıyorsunuz ki adeta kendinizle, kişili-
ğinizle savaşıyorsunuz sanki. Ayrıca okçuluk çok 
asil bir spor olmakla birlikte görsellik bağlamında 
da çok estetik bir spor. 

Okçuluk takımı olarak katıldığınız yarışmalar 
ve başarılarınız nelerdir?

Biz takım olarak dokuz kişiyiz. Ve beşimiz 
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okçuluk sporu ile bir yıldır ilgileniyor diğer 
dört arkadaşımız 2 aydır aramızda. Bu işe 
yeni başlamamıza rağmen büyük hedefler-
le yola koyulduk. İlk yarışmamız Eskişehir 
Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyona-
sı’nda erkek takımımız yedinci oldu ve de 
vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu.

Ardından Karabük Üniversiteler Arası 
Türkiye Şampiyonası’na katıldık. Ayrıca 
bu yıl Samsun Türkiye Okçuluk Şampiyo-
nası’na katıldık bayanlar olarak ve takım 
halinde beşinci olduk. Önümüzdeki süreçte 
katılacağımız yarışmalar arasında yeniden 

Eskişehir (18 m) ve Antalya (70 m) var. 
İnşallah elimizde ödülle derece yapmış 
olarak okulumuza dönmeyi hedefliyoruz.

Kısa zamanda takım olarak bu başa-
rınızı neye borçlusunuz?

Okçuluk bireysel bir spor olsa dahi 
bizler takım halinde çalışmanın da bilincin-
deyiz. Takım olarak koordine olmak zordur. 
Bizler hem takım bilincine sahip hem de 

yaptığımız işin ne kadar meşakkatli oldu-
ğunu göze alarak sağlam hedeflerle yola 
çıktık. Okulumuzun bize her türlü desteği 
sağlaması ve elinden geldiğince kolaylık ta-
nıması bizim başarımızdaki bir diğer önemli 
etkendi.  2016 sezonunda hem bayan 
takım hem de erkek takımın oluşumunun 
oturması, bilinçli ve disiplinli çalışma sonu-
cu ve Metin Hocamızın da bizler için iyi bir 
danışman olması başarılarımızın hızlanması 
açısından çok önemli. Bizler için destekle-
rini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Aynı zamanda takım içinde iş 

bölümü yapmamızın sağladığı kolaylık ile 
yükümüzü de hafifletmiş oluyoruz. Me-
sela; Oğuz Safi arkadaşımızı genel takım 
kaptanı seçtik. Bunun nedeni takımı bir ve 
diri tutmayı başarabilmesi. Takımın genel 
koordine işleriyle o ilgileniyor.

Ömer arkadaşımız; grafik tasarım, logo, 
afiş ve benzeri duyuru ve kimlik çalışmaları 
ile ilgileniyor. İsmail arkadaşımız; antren-
manda veya yaylarda olabilecek herhangi 

teknik sorunlarda bizlere yardımcı oluyor… 
Meryem arkadaşımız bütün yazı işlerinde; 
ben sosyal medyada görevliyim…

Takım halinde çalışmalarınızın zorluk-
ları veya faydası oluyor mu?

Elbette. Bazen her kafadan bir ses 
çıkabiliyor ama biz bunları aştık. Çünkü 
takım olarak hedeflerimizin belirlenmesi, 
sporcuların birlikte çalışma ve başarma 
isteğini arttırır. Biz de hedefimizin gayet 
bilincinde ve farkındayız ve bu doğrultuda 
hareket etmeye gayret gösteriyoruz.

Sonuç olarak sporcu, antrenör, idareci, 
taraftar ile belirlenen hedef için çalışmaya 
başlanır ve bu birliktelik başarıyı getirir. 
İnşallah biz de başarılı olacağız.

İZU Okçuluk Takımı olarak hedefleriniz 
nelerdir?

Bence hedef belirlemede yapılan en 
büyük yanlış sadece bir maçı kazanmaya 
yönelik olan hedeftir. Oysa biz öncelikle 
elimizde bulunan imkânı ve bize okulumuz, 
hocamız tarafından sunulan her imkânı en 
iyi şekilde kullanmanın bilincindeyiz.

Sonrasında ülkemize, okulumuza çev-
remize okçuluğu seven bireyleri spor ca-
miasına ve hayata kazandırmaktır yeniden 
canlanmaya başlayan bu sporun parçası 
olmaktır.  Başarıları, barışçıl bir dille spor 
vasıtasıyla hayata geçirmek ve bizler gibi 
okulumuza okçuluğu seven yeni bireyler 
yetiştirmektir. Ve bunları bilerek tüm yarış-
malarda başarı sağlamaktır Allah’ın izniyle.

Okçuluk: Kişiye özgüven, koor-
 dinasyon, heyecan sağlarken
 sosyal bir ortam kazandırıyor.
Amaçlı, planlı, düzenli ve bilim-

 sel çalışmayı öğretiyor. Dikkatin
 bir yöne odaklanmasını sağlıyor
 ve uzun süreli konsantrasyon
kazandırıyor. Sabretmeyi ve sa-
bırlı çalışmayı öğretiyor. Sürek-
 li mücadeleyi, pes etmemeyi ve
hiç yılmama yetisini kişiye ka-
zandırıyor. Aynı zamanda vü-
cuda diklik ve uzun süreli daya-
 nıklılık kazandırdığı gibi vücut
kaslarımızı da güçlendiriyor.
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İlme Adanmış Bir Ömür:
Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Üsküdar Belediyesi tarafından, İslam 
Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman 
için hazırlanan, “İlme Adanmış Bir Ömür” 
belgeselinin galası, geçtiğimiz günlerde 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Galaya, onur konuğu 
olarak Prof. Dr. Hayrettin Karaman ka-
tılırken, Üsküdar Kaymakamı Mustafa 
Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci ve çok sayıda davetli 
galada yer aldı.

Gala gecesinin açılış konuşmasını 
yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Karaman’ın hayatı boyunca 
güzel çalışmalara rehber etmiş ve yol 
göstermiş İlim ve İrfan insanı olduğunu 
belirterek, “Muhterem hocamız bu zorlu, 
sıkıntılı bugünü düne göre daha güzel 
süreçlerin hem mağduru hem şahidi hem 
müşahidi hem de inşasıdır. Hemen her 
safhasında tarihe tanıklığı zamanımıza 
sözü, istikbalimize tavsiyesi olan bir ilim 
bir irfan adamıdır. Muhterem hocamız her 

alanda kaynak eser kıtlığı yaşanan bir 
dönemde imam hatip liseleri için yazdığı 
kitaplarından başlayarak birçok eser 
vermiş. Sadece İslam Hukuku alanıyla 
sınırlı olmayarak düşünce ve eğitim ha-
yatımıza unutulmaz katkılarda bulunmuş 
büyük bir değerimizdir. Yetiştirdiği öğren-
cileriyle onlarca eserleriyle sayıya gele-
meyecek kadar yoğun konferanslarıyla 
sohbetleriyle dergi ve gazete yazılarıyla 
öncülük yaptığı kurumlarıyla ansiklope-
dilerle bir döneme damgasını vurmuş bir 
neslin yetişmesine bir neslin inşasına 
önemli katkılarda bulunmuş muhterem 
bir büyüğümüzdür” dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 
konuşmasının ardından hazırlanan, “İlme 
Adanmış Bir Ömür” belgesi gösterildi. 
Belgesel katılımcılar tarafından ilgiyle 
izlendi. Belgesel gösteriminin ardından 
sahneye çıkan Prof. Dr. Hayrettin Kara-
man, “Bu faaliyeti ortaya koyan arkadaş-
lar, emek verenler, bu imkânı tahsis eden 
belediye başkanımız, devlet adamlarımız, 

sevgili arkadaşlar, kardeşlerim ve dava 
arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz di-
yorum. Ömrümüzün son merhalesini 
yaşadığımız bu hayat bölümünde insanın 
sizin gibi dostlarının olması, yapılanların 
takdir edilmesi ve bundan sonra gelecek 
nesillere örnek olarak takdim edilmesi, 
gerçekten mutluluk verici” diye konuştu.

Hayatının kendisi tarafından kaleme 
alındığını belirten Prof. Dr. Karaman, “Bu 
belgesel için arkadaşlar bana geldiğinde 
kendilerine, ‘Ben zaten hatıratımı yazdım. 
Buna benzer belgeseller ve faaliyetler 
yapıldı. Tekrar edilirse iyi olmaz’ dedim. 
Onlar da sağ olsunlar, ‘Biz farklı bir format 
ve amaç düşünüyoruz’ dediler. O zaman 
ben de ‘Burada imam hatip merkezde 
olsun’ dedim. Burada önemli olan imam 
hatip. Bendeniz de o camiadan yetişen 
yüzlerce insandan bir tanesi. Bu belge-
sel de esas olan imam hatipler. İmam 
hatipler ilk kurulduğunda arkasında bir 
güç vardı halk tarafından. Şimdi de bizler 
destek olmalıyız. İmam hatipli öğrencileri 
en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Ama sadece 
imam hatip değil. Diğer okullarda okuyan 
çocuklar da bizim çocuklarımız. Hepsini 
güzel insan olarak yetiştirmeliyiz. Amaç, 
Okul, medrese ve tekkeyi ayırmak değil, 
bir vücut gibi hepsini tek yapmak gere-
kir” dedi. Hayrettin Karaman, konuşması 
sırasında, yaşamından hikâyeler anlattı 
ve gençlik döneminde yaşadığı zorlukları 
belirtti.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. 
Hayrettin Karaman’a, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen tarafından hedi-
ye takdim edildi. Aile fotoğrafı çekimiyle 
birlikte program sona erdi.

 Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr.
 Hayrettin Karaman’a Üsküdar Belediyesi’nden büyük onur.
Ömrünü ilme adayarak geçiren Prof. Dr. Karaman için Üs-
küdar Belediyesi, “İlme Adanmış Bir Ömür” belgesi hazırla-
dı. Belgeselin galasında konuşan Hayretin Karaman, “Eme-
 ği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim fırsat verdikçe
daha güzel işlere imza atmaya çalışalım” dedi.
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Araştırma yapmak için öğretim üyesi oldum. Uygulamak için siya-
 sete katıldım. Sonra yazmak için tekrar üniversiteye döndüm. Ben
 hayatımı dörde bölüyorum. İlk 20 yıl öğrenme yılıydı, ikinci 20 yıl
araştırma. Bunu böyle planladım, üçüncü 20 yıl uygulama yılı, dör-

 düncü 20 yıl ise yazma gezme ve konuşma yılları olarak planladım.
Şuan dördüncü 20 yılı yaşıyorum. Hayat bu kadar hızlı geçiyor.

Prof. Dr. Arif Ersoy Röportajı

İslam Ekonomisi
Barış Ekonomisidir
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Kıymetli Arif Hocam, öncelikle der-
gimize vakit ayırdığınız için teşekkür 
ederiz. Öncelikle sizi yakından tanıyarak 
başlamak istiyoruz. Biz öğrencileriniz 
olarak biliyoruz hocam ancak siz ken-
dinizi birkaç cümle ile ifade etseniz, 
neler söylemek isterdiniz?

Ben 1948 yılında Çorum’da dünya-
ya geldim. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra 1974 yılında İngiltere’ye gittim. 
Önce Cambridge’de dil öğrendim ardın-
dan Leeds Üniversitesi’nde Ekonomik 
Gelişme konusunda master derecesini 
aldım. 1977 yılında Ege Üniversitesi’ne, o 
zamanki adı İktisat Fakültesi’nde göreve 
başladım, doktoramı orada tamamladım. 
1983-1994 yılları arasında Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde görev yaptım: Sırasıyla 
Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör un-
vanımı bu üniversite de aldım. 1994 yerel 
seçimlerde Çorumlu hemşerilerimizin 
daveti üzerine Çorum’da belediye baş-
kan adayı oldum, seçildim ve iki dönem 
toplam 8 buçuk yıl görev yaptım. Tabii 
bizim belediye başkanlığımız bir bakıma 
üniversitede geliştirdiğimiz teorileri ve 
projeleri hayata geçirmekti. Daha sonra 
belediye başkanlığı görevinden ayrıldım 
ve siyasete girdim. O zaman Saadet Par-
tisi’nde siyaset yaptık... 2012 yılında tek-
rar akademik hayata geri döndüm. 2015 
yılından bu yana da İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’nde bulunuyorum. 

Araştırma yapmak için öğretim üyesi 
oldum. Uygulamak için siyasete katıldım. 
Sonra yazmak için tekrar üniversiteye 
döndüm. Ben hayatımı dörde bölüyorum. 
İlk 20 yıl öğrenme yılıydı, ikinci 20 yıl 
araştırma. Bunu böyle planladım, üçün-
cü 20 yıl uygulama yılı, dördüncü 20 
yıl ise yazma gezme ve konuşma yılları 
olarak planladım. Şuan dördüncü 20 yılı 
yaşıyorum. Hayat bu kadar hızlı geçiyor.

Arif Hocam, birçok üniversitenin 
kuruluş aşamasında bulunmuşsunuz. 
Bununla ilgili sizce üniversitelerin ku-

ruluş ve büyüme aşamasında dikkat 
etmesi gereken hususlar nelerdir?

Kurumlar kuruluş aşamasında kendi 
vizyon ve misyonuna göre temel ilkeleri 
belirlerlerse, ondan sonra da ona göre 
yapılanırlarsa bu kurumların etkinliği 
zamanla da artar. 

Üniversitemiz yeni bir kurum ancak 
kurucusu olan İlim Yayma Cemiyeti, 
Türkiye’de yarım yüzyılından fazla fa-
aliyet gösteren bir yapıdır. Türkiye’nin 
ilmi gelişmesinde, iktisadi ve hatta siyasi 
hayatında pek çok önemli insanın yetiş-
mesinde katkıda bulunmuş bir kurumdur. 
Ayrıca ismini taşıdığımız merhum Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim Hocamız da Türkiye’de 
önde gelen isimlerden birisidir. İlim Yayma 
Kurumu’na çalışmalarıyla hizmet etmiştir. 
Gençlerin yetiştirilmesinde gayret har-
camıştır. Dolayısıyla biz hem ülkemizin 
tarihi müktesebatına, hem binamızın 
tarihteki konumuna, hem de İlim Yay-
ma’nın vizyonuna uygun bir çerçevede 
kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Ben ina-
nıyorum ki üniversitemiz bu etkenlerle 
çok hızlı gelişecek.

Üniversitemizin, bizim coğrafyamı-
zın üniversitesi olmasını istiyoruz. Yani 
merkezimiz İstanbul’dur. Birinci dere-
cede kendi ülkemizle ilgileniyoruz, kendi 
ülkemizin sorunlarını çözüyoruz. Ama 
Türkiye öyle bir ülkedir ki dünyanın mer-
kezindedir. Hem bu coğrafya da geniş bir 
hinterlantla tarihi bir ilişkisi vardır. Dolayı-
sıyla biz çalışmalarımızı yaparken bunu 
dikkate alarak ilerliyoruz. Şimdiden bazı 
projeleri hazırlarken diyelim ki Afrika’nın 
gelişmesi ile ilgileniyoruz. Balkanlar’ın, 
Orta Doğu’nun gelişmesiyle ilgileniyo-
ruz. Böylece İstanbul’u merkez alarak 
ülkemizin sorunlarını üzerinde duruyoruz. 
Türkiye’yi merkez alarak coğrafyamı-
zın sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Küresel 
düşün ama yerel hareket et yani geniş 
düşün ama yerelde ki sorunları çözerek 
yola devam et. Bu bizim vizyonumuzun 
temel ilkelerinden birisi. 

Örneğin, yurt dışından gelen yüksek 
lisans doktora öğrencilerinin tezlerinin 
kendi ülkeleri ile ilgili olmasını tavsiye 
ediyoruz. Kendi ülkelerinin sorunlarını 
çözmeyi hedeflemelerini ve burada edin-

 Bu ayki sayımız için, yeni Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arif Ersoy Hocamızla çok
faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. İktisadi teoriler ve iktisat tarihi hakkında yayın-
lanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunan Arif Hocamız, sadece akademik araş-
 tırmalarla değil, aynı zamanda bunları hayata geçirme konusunda siyasette de
önemli hizmetleri bulunmuş bir akademisyen... Akademi ve hayatı, teori ile eko-
 nomiyi bir araya getiren çalışmalarda bulunan Ersoy, geçtiğimiz yıldan bu yana da
 Türkiye’de alanında ilk olan merkezimiz, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı
 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Müdürü görevini de ifa ediyor.
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yük ve en adil yönetimini sergiledik. Bu coğrafya 
sıradan bir coğrafya değildir, dünyanın en karışık 
coğrafyasıdır. Farklı ırktan farklı inançtan farklı 
kültürden insanların yaşadığı bir yerdir. Dolayısıyla 
bu coğrafyada insanlık tarihi boyunca en uzun 
barış dönemlerinden birisi Osmanlı dönemidir. İşte 
bu yüzden gençlerimize Osmanlıcayı öğretiyoruz. 
Tarihimizi bilmek için. Çünkü tarihimizi bilirseniz ne-
rede olduğunuzu anlarsınız. Tarih geçmişe dönüş 
için değil, bulunduğumuz yeri öğrenmek içindir, 
nerede olduğunuzu bilirseniz nereye gideceğinizi 
de tahlil edersiniz. Nereye gideceğinizi tahlil etme 
konusunda da iki dile önem veriyoruz. Birisi küre-
sel bir dil olan İngilizcedir. Bunu öğrencilerimizin 
çok iyi bilmesini istiyoruz. Bazı bölümlerde İngilizce 
eğitim de yapıyoruz. Sonra medeniyetimizin aynı 
zamanda coğrafyamızın dili Arapçayı öğretiyo-
ruz. Çünkü evinizde mutlu olmak için öncelikle 
komşularla aranızı düzeltmeniz gerekmektedir. 
Geleneğini, âdetini, dilini bilirseniz iyi bir diyalog 
kurarsınız. Batının etkisiyle yaklaşık bir yüzyıla 
yakın çevremizle ilişkilerimiz iyi gitmedi. Tekrar bu 
ilişkinin tamir edilmesini istiyoruz işte bu yüzden 
Arapçaya da önem veriyoruz. 

Üniversitede öğrenci kulüpleri destekliyor, 
öğrencilerin dışarıdan misafir çağırmalarını kon-
feranslara katılmasını istiyoruz. Öğrencilere diyo-
ruz ki, siz toplumu ne kadar tanırsanız toplumun 
sorunlarına da o kadar yönelirsiniz ve topluma o 
kadar hizmet etmiş olursunuz. Onun için burada 
öğrettiğimiz şeyler sorun çözme merkezlidir. Yani 
bilgi ve teorinizi arttırın ve bununla sorun çözün. 
Bizim felsefemiz buna yöneliktir.

Sorunlar ve eleştiriler insan bazında değil 
kurum bazındadır. İşsizliğin nedeni de kurumsal 
yapıdan kaynaklanır. Hatta bazıları da paylaşımda-
ki adaletsizlikten kaynaklanır. Onun için kurumsal 
açıdan incelenmesi gerekir. Benim siyasete girme 
sebebim de budur. Türkiye yoksul bir ülke değil 

naklarından istifade edelim mantığıyla hareket etmiyoruz. Bu ülkelere 
nasıl hizmet edebiliriz? Nasıl karşılıklı faydalı olabiliriz? Buna bakıyoruz. 
Bu ülkeler ne kadar gelişirse biz de o kadar gelişiriz. Yurtdışından gelen 
öğrencilerimize bu felsefeyi vermek istiyoruz. Uluslararası tahakküm 
değil, uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkartıyoruz. Bu bizim 
için tarihimizde de böyle olmuştur. Osmanlılar gittikleri yerin kaynaklarını 
sömürmemişlerdir. Orada baskı ve dayatma yöntemi kullanmamışlar, 
ordaki insanlara daha fazla fikir ve inanç özgürlüğü sağlamışlardır. Bu 
geçmişten hareketle biz istiyoruz ki, coğrafyamız barış diyarı haline 
gelsin çatışma değil. Çünkü çatışma da geçici olarak bir taraf kazanır 
ama uzun dönemde herkes kaybeder. Barışta ise herkes faydalanır. 
Yani bizim uluslararası ilişkilere bakışımız bu şekildedir.

Hadisi Şerif’ te de belirtildiği gibi “Toplumu yöneten topluma hizmet 
edendir.” Bu genel ilkemiz ve prensibimizdir. 

Zaim gençlerimiz geleceğe kendilerini hazırlamak için neler yap-
sınlar? Nasıl kendilerini geliştirsinler? 

İlk olarak insanın bilgisini arttırması ve dünyayı tanıması için en önemli 
araç dil aracıdır. Dil bilirseniz siz başka ülkeler ile ilgili bilgi edinirsiniz. 
Bu nedenle ilk olarak Türkçemizin bir versiyonu olan Osmanlıcayı da 
öğretiyoruz. Türkçenin bir versiyonu olan Osmanlıca aynı zamanda bir 
medeniyet dilimiz. Biz bu dille bu coğrafyada 600 yıl dünyanın en bü-

dikleri bilgi ve deneyimleri kendi ülkelerinin hizmetinde kullanmalarını 
tavsiye ediyoruz. Çünkü bu coğrafya ne kadar gelişirse Türkiye de o 
kadar gelişmiş olur. Bu coğrafyada sorun olursa bizler o sorunlardan 
etkileniriz. Nitekim şu anda çevremizde coğrafyamızda olan çatışmalar-
dan olumsuz yönde etkileniyoruz. Yani çevremizden ve coğrafyamızda 
oluşacak olumlu gelişmelerden de olumlu şekilde etkileneceğiz. Onun için 
biz hem ulusal bir üniversiteyiz hem de uluslararası bir üniversiteyiz ve 
ikisini de dengeli bir şekilde yürütmek istiyoruz. Ama birinci dereceden 
İstanbul’dan başlayarak ülkemizin sorunlarını incelemeye çalışıyoruz.

Hocam üniversitemizin bir iddiası var: Geleceğin Zaim’lerini yani 
liderlerini yetiştirmek istiyoruz. Geleceğin Zaim’lerinde görmek iste-
diğiniz özellikler nelerdir?

Zaim’ler yani liderler yetiştiriyoruz derken, burada şunu belirtmek 
lazım: Lider kavramıyla ilgili bizim medeniyetimizin bakış açısıyla batının 
bakış açısı ayrıdır. Bizde lider hizmet eden sorun çözendir. Dolayısıyla biz 
öğrencilerimizin sorun çözme kabiliyetini geliştirmek istiyoruz. Diyoruz 
ki iyi insan, insanlara faydalı olandır. Biz ülke olarak da coğrafyamızla 
ilgilenirken, batılıların 300 yıllık tarihinde bu ülkeleri etkileyelim kay-
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yanlış kurumlarla yoksul kalmış bir ülkedir. Do-
layısıyla bizim eleştirimiz kişisel değil kurumsal 
ve ilkeseldir. İlmi eleştiride önemli olan alternatif 
eleştiridir. Yani siz birini eleştirir ve ne yapacağını 
göstermezseniz, salt eleştiri bir eleştiri değildir. 

Hocam ekonomi ve kaynakların adil dağı-
tılması konusuna girersek, Müslüman ente-
lektüeller olarak bizim duruşumuzun ne olması 
gerekiyor? 

Her insanın kendi düşünce ve fikrine göre 
hayatını tanzim etmesi gerekir işte o zaman daha 
başarılı olursunuz. Toplumlar da öyledir, toplum-
ların kendi ortak görüşleri değer ölçüleri vardır. 
Dolayısıyla tarihi müktesebatı vardır. İşte biz bu 
açıdan tarihe önem veriyoruz. Geldiğiniz noktayı 
bilmek ve geçmişteki iyilikleri bilmek kötülükleri 
tekrar etmemek açısından önemlidir. Yoksa tarih 
geriye dönmek için değildir. 

Kendi dünya görüşümüze göre Osmanlılar, 
Selçuklular döneminde kurumsal yapımızı oluş-
turduğumuz için o dönemde dünyanın en adil 
devletlerini kurduk. Ancak günümüzün sistemi 
olan kapitalizm, kuvvetliyi haklı kabul eden bir 
sistemdir. Tarihi ve mantığı budur. Kim güçlüyse o 
haklıdır, dünyayı o yönetir. 15.  yüzyılın ortasında 
kapitalizm oluşmaya başlamıştır. İlk çıkış şekli 
merkantilizmdir sonra sanayi kapitalizmi oldu son-
ra da finans kapitalizmi doğdu. Tabii bu teknolojide 
ekonomik gelişmede bazı ülkelere yarar sağladı. 
Ama bugün gelinen noktada kapitalizm tekelci 
kapitalizm aşamasına geldi. Bu sistemin özelliği, 
batıya kaynak aktarmak için sömürgelerde sürekli 
çatışma çıkarmak oldu. Kendi ülkelerinde barışı 
esas alırken, sömürgelerde çatışmayı esas aldılar. 
Biliyorsunuz, merkantilizmin kuruluş felsefesi “böl 
çatıştır yönet sömür” mantığıdır. Sömürge anlayışı 
sonunda bugün dünyanın üçte ikisi yoksul kal-
mıştır. Dolayısıyla yoksul kalınca mal satamıyorlar, 

mal satamayınca da sistem işlemiyor ve çatışmalar çıkarıyorlar. Ve 
bugün kapitalizm sorun çözme kapasitesini büyük ölçüde yitirmiştir. 
Sorun üreten bir sistemdir. Onun için biz diyoruz ki kendi evimizi kendi 
değer ölçülerimize göre dizayn edelim. Ülkemizi de coğrafyamızı da 
bu coğrafya da yaşayan insanların ortak dünya görüşü ve değer 
ölçülerine göre kurumsal yapımızı belirlememiz gerekir. Eğer bu 
belirlemeyi yapamıyorsanız sizin demokrasiniz tartışılabilir. 

Bizim dünya görüşümüz de hak merkezli dünya görüşüdür. Bizim 
dünya görüşümüze göre kim haklıysa onun güçlü olması gerekmek-
tedir. Onun içindir ki bizim devlet felsefemizde kim haklıysa onun 
yanındadır. Güçsüze hizmet verir. Eğer kapitalizm sorun üretiyorsa 
bu sisteme alternatif sistemler ortaya konulmalıdır. Bütün dünyada 
bu arayış mevcuttur sadece Türkiye de değil. Bu çözümü kendi de-
ğer ölçülerimize göre oluşturmalıyız. Her insanın düşüncesini inancı 
belirler. Bizim inancımızı da İslamiyet belirler. İslam dini barış dinidir. 
Dolayısıyla biz de barış havzası oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim eko-
nomik sistemimiz kapitalizimden farklıdır. Nimeti nasıl paylaşacağız, 
öncelikle bunu belirlemeliyiz. 

Hocam son olarak sizden, medeniyetimizin sunduğu çözüm 
modeli olan İslami Finans modeli hakkında birkaç söz istesek…

İslam Ekonomisi Barış Ekonomisi’dir. İslam Ekonomisi ortaklık 
ekonomisidir. İslami finans para değil, mal üzerine kar yapan bir 
sistemdir. İslami finansın gerçekten İslami olması için mal üzerine 
üretim yapması lazım. 

“Faiz, Monte Carlo’da kumar oynayanın Adana’daki pamuk işçi-
sinden aldığı paydır”

Bugün İslami Finans küresel bir olgu haline geldi. Batılılar da 
bunu inceliyorlar. Çünkü faize dayanan sistemin artık sorun üreten 
bir sistem olduğu ortaya çıktı. Üretim endeksli olmak gerekiyor, kâr 
endeksli değil. Öncelikle üretim gücünü artırmak gerekiyor. Sonra 
paylaşımı adaletli bir şekilde yapmak. Dünyada barışın iki şartı vardır. 
Birincisi insanların temel haklarını korumak, ikincisi ise paylaşımın 
adaletli olması. Bunlar yapacak güç bizde vardır. Biz “insanlık çaresiz 
değildir, gelin çareyi birlikte üretelim” diyoruz. 
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İZÜTTO GELECEĞE 
IŞIK TUTUYOR!

 Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı olan Sayın Prof. Dr.
 Ramazan Evren, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak
 geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz mezuniyet törenimizin
 açılış konuşmasında Teknoloji Transfer Ofislerinin önemini
 ve verdiği değeri belirtti ve bu önemli merkezin teknolojik
anlamda geleceğe ışık tutacağını vurguladı.
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 9 Şubatta Açılış

Töreni Düzenle-

nen İstanbul Sa-

 bahattin Zaim

Üniversitesi Tek-

 noloji Transfer

Ofisleri’nin (İZÜT-

 TO) Gerek Görsel

 Medyada Gerek

Yazılı Basında Bü-

yük Yankı Uyan-

dırdı.

2014 yılında çalışmalarına başlamış 
ve bu süreçteki meyvelerini toplamaya 
devam eden, 2015 Mali Destek Prog-
ramları kapsamında İstanbul Kalkınma 
Ajansı tarafından desteklenen İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi’nin açılış töreni gerçek-
leşti. 

Başta rektörümüz sayın Prof. Dr. 
Mehmet Bulut’un yönlendirmeleri doğ-
rultusunda, yardımlarını esirgemeyen 
değerli Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. 
Ömer Faruk Özbek hocamız ve İZÜT-
TO’nun katkılarıyla, proje yarışmasının 
finalisti, yaşları 7 ile 17 arasında deği-
şen genç mucitler, aileleri ve de diğer 
iş planı olan katılımcılara üniversite-
mizde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
verilmişti. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Ge-
liştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) işbirliğiyle gerçekleştirilen Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğitimini tamam-
layan gençler için sertifika töreni ve 
değerli katılımcılarımızın teknolojiyi 
doğru aktarmakta Teknoloji Transfer 
Ofislerinin önemini vurgulayan konuş-
malarıyla açılışımızı taçlandırdık.

Genç Mucitler Buluşlarını Sergiledi

Üniversitemizde Uygulamalı Giri-

şimcilik Eğitimi alan ve KOSGEB Ar-Ge 
desteği almaya hak kazanan genç mu-
citler açılış törenimizin ardından İZÜT-
TO’nun içerisinde buluşlarını sergileme 
fırsatları buldular.

Proje pazarı etkinliği haline dönü-
şen açılışta rektörümüz sayın Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, teknoloji transferi ve 
nitelikli beyin gücünün önemine deği-
nerek şu açıklamada bulundu:

“Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 
hedefinde en önemli unsurlardan biri; 
nitelikli beyin gücüdür. Bu tür hedef-
leri olan ülkelerin, orta gelir tuzağını 
aşabilmesi için, üniversite - sanayi 
işbirliği kritik rol oynuyor. Ülkemizde 
de üniversite sanayi işbirliği AR-GE 
çalışmalarında, Teknoloji Transfer 
Ofisleri’nin devreye girmesiyle bir ar-
tış oldu. Üniversitemiz olarak biz de 
Teknoloji Transfer Ofisimizle, yenilik ve 
girişimcilik alanında eğitimler vermeye 
başladık. Bu ilk eğitimimizde üniversite 
talebelerimizin yanı sıra, 7 yaşından 17 
yaşına kadar ülkemizdeki potansiyelleri 
keşfetmeye çalışıyoruz. Üniversitemiz 
ülkemize, ülke insanlarımıza ve insan-
lığa en büyük katkıyı vermek üzere, 
girişimcilik alanında, yetenekli beyinleri 
keşfetmeye öncülük edecektir.”

İZÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koor-
dinatörü Sıtkı Zafer Doğan ise özgün 

değeri yüksek; sürdürülebilir, yenilikçi 
değer taşıyan fikirlerin; ticarileşmesi, 
uluslararası platformlarda bulunma-
sı ve ekonomiye katkı sağlaması için 
çalıştığımızı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’dan Destek

Tüm bunlar yaşanırken üniversi-
temiz geçmişteki görkemli tarihinin 
yansıması ve nizamıyla, desteklediği 
projelerin kalitesiyle bir kez daha İZÜ 
farkını göstermiş oldu.

2014 yılının Eylül aylarında çalış-
malara başlanan faizsiz bankacılığın en 
önemli ayağı olabilecek yazılım proje-
si, başta bu projenin yürütücüsü olan 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
ardından araştırma odaklı akademis-
yenlerimiz, sanayicilerimiz, yüksek li-
sans ve lisans öğrencileri ile bir araya 
gelerek devam etmektedir.

Bu çerçevede ayrıca rektörümü-
zün akademik ve sektörel analizleriyle; 
yazılım projesi, belirlenen pilot katılım 
bankası ile test edilmektedir.

Projenin önem ve ehemmiyetine bi-
naen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan da İslami Finans hususunda 
rektörümüzün çalışmalarının öneminin 
altını çizmiştir.
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2014 yılında, eğitim öğretim hayatına merhaba diyen hu-
kuk fakültemizin idealist ve azimli öğrencilerinden bir grup 
arkadaşımızla sadece fakültede gösterilen derslerle yetine-
meyeceğimizi fark ettik. Bu farkındalıkla, aynı sene içerisinde 
dekanlığımızın da desteğiyle “Okuldaki sınırlı senelerimizi nasıl 
daha faydalı geçirebiliriz?” sorusunun cevabının derdine düştük. 
İşte bu derdin dermanı olarak İlim ve Hukuk Kulübü çıktı ortaya. 
Başta kendimizi zenginleştirmek gayesiyle çıktığımız bu yolda 
fakültemizle beraber iki seneyi geride bıraktık. Şimdiye kadar 
pek çok güzel projeler ile okulumuzda hiç yorulmadan faali-
yet gösterdik. Faaliyetlerimize geçmeden evvel kulübümüzün 
muhteviyatından kısaca bahsetmek isterim.

İlim ve hukuk kulübü ilk akla gelen düşüncenin aksine sa-
dece hukuk fakültesi öğrencileri için çalışmalar yapan bir kulüp 
değildir. Daha kuruluş aşamasındayken ismimizin başına “İLİM”i 
getirmemizdeki maksat da budur. Gerek okul için gerekse okul 
dışında kendisini yetiştirmek, kültür ve ilimle yakından irtibat kur-
mak isteyen her bölümden öğrenci bünyemizde bulunmaktadır. 

Bu döneme, önümüzdeki seneler ile beraber geleneksel hâle 
getirme niyetiyle, Tanışma Kahvaltımızla başladık. Davetimiz 
üzerine, okulumuzda, çeşitli meselelerdeki dik duruşuyla kendi-
mize örnek aldığımız Kayseri Baro Başkanı Avukat Fevzi Konaç 
Beyefendi bizlere unutulmayacak bir seminer verdi. Akabinde 
hiç vakit kaybetmeden yalnızca hukuk ders kitaplarına, kanun 
metinlerine sıkışıp kalmamak için bir okuma grubu oluşturduk. 
Her hafta Salı günü devam eden okuma grubumuza yazar Fatih 
Duman Beyefendi rehberlik ediyor ki bu vesileyle kendisine 
bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine üniversitemizin 
Sosyoloji Kulübü ile ortaklaşa olarak başlattığımız münazara 
eğitimine birçok farklı bölümden arkadaşımızla hâlâ devam 
ediyoruz. Yine üniversitemizin Mehmet Akif Ersoy Edebiyat 
Kulübü ile bir yazarlık atölyesi çalışmamız mevcut. Bu atölyeyi 
çok sevdiğimiz romancılarımızdan Güray Süngü Beyefendi idare 
ediyor. Var olsun.

“Türkiye Neresidir, Rusya Nereye Düşer?” başlıklı panelimiz-
de dekan yardımcımız Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır’ın oturum 
başkanlığında; Yusuf Kaplan ve Prof. Dr. Samir Salha’yı ağırladık. 
Hukukçular Derneği’nin Gençlik Komisyonu’nun girişimiyle, ev 
sahipliğini yaptığımız 10 farklı üniversitenin hukuk kulüplerin-
den öğrenci arkadaşlar ile Yeni Anayasa Çalıştayı’nın istişare 
toplantısını gerçekleştirdik. Ankara’da Anayasa Mahkemesi, 
TBMM, Danıştay ve Adalet Akademisi’ne yoğun katılımlı bir 
gezimiz oldu. Son olarak “Kürsü Genç Hukukçularda” diyerek 
hitabetimizi güçlendirmek adına öğrenci panellerine başladık. 
Fakültemizin ikinci sınıf öğrencilerinden Abdurrahim Günaydın 
“Doğu/Batı Almanya” sunumuyla bizlere farklı bir bakış açısı 
kattı. Kendisine müteşekkiriz. Öğrenci panellerimiz hız kesmeden 
devam edecek inşallah.

Hâsılı hepsini burada ifade edemeyeceğimiz kadar çok etkin-
lik gerçekleştirdik, proje içerisinde bulunduk. Konferanslarımıza, 
gezilerimize, okumalarımıza, tartışmalarımıza usanmaksızın 
devam etme arzusundayız. 

Önümüzdeki dönem de daha güzel işlerle yine karşınızda 
olmak dileğiyle… 

Twitter hesabımız: @ilimhukuk

Facebook sayfamız: İZÜ İlim Hukuk Kulübü

Instagram: @ilimhukuk

İZÜ İlim 
Hukuk 
Kulübü

 İlim ve hukuk kulübü ilk akla gelen
 düşüncenin aksine sadece hukuk
 fakültesi öğrencileri için çalışmalar
 yapan bir kulüp değildir. Daha
 kuruluş aşamasındayken ismimizin
 başına “İLİM”i getirmemizdeki
 maksat da budur. Gerek okul için
 gerekse okul dışında kendisini
 yetiştirmek, kültür ve ilimle
 yakından irtibat kurmak isteyen
 her bölümden öğrenci bünyemizde
 bulunmaktadır.
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İZÜ Sinema Kulübü

Bir kulübü unutulmaz kılan o ku-
lüpteki arkadaşlıkların samimiyetidir. 
Dürüst olun. Yanlış varsa ortada güzel 
biçimde düzeltmeye çalışın, bir gün in-
sanlar sizin ne yapmaya çalıştığınızı fark 
edeceklerdir...

Üniversitemizin şüphesiz en aktif 
kulüplerinden olan ve her daim ilkle-
re imza atan İZÜ Sinema Kulübü 2012 
yılında kurulmuştur. O günden bugü-
ne sayısız, eşsiz etkinlik düzenleyen 
İZÜ Sinema Kulübü’nün amacı sinema 
başta olmak üzere hayatın diğer alan-
larında ufkumuzu ve hayal dünyamızı 
genişletirken aynı zamanda eğlenceli 
ve hoş vakit geçirmektir. Sen de keyifli 
ve eğlenceli zaman geçirmek istiyorsan 
hiç düşünmeden İZÜ Sinema Kulübü’ne 
katılmalısın. Yoksa çok şey kaçırırsın 
benden söylemesi.

Dünya Değerli Bir Yer, Hayal Kura-
cak Kadar Değerli…

Siz hayallere inanır mısınız, ben 
hayallere inanırım ve hayal kurmaya 

bayılırım. İkinci kez girdiğim üniversite 
sınavlarından sonra tercih döneminde 
tesadüfi araştırmalarım sonucu İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi dikkatimi 
çekti ve derinlemesine bir araştırmaya 
koyuldum. Bir de baktım ki ne göreyim; 
üniversite kurulalı 1 sene olmuş. Sonra 
üniversitenin eksikliklerine baktım, üni-
versitede Sinema Kulübü yoktu. Henüz 
tercih kâğıdına İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’ne yazmadan Sinema Kulü-
bü’nü kurmaya karar vermiştim. Kafam-
da kulübü kurdum, sonra eyleme geç-
tim. Tabii size komik gelecek ama tüm 
gerçekler bundan ibaret. Gülebilirsiniz, 
bazen bende gülüyorum ne kadar da gü-
zel hayal kurmuşum diye. :) Fakat şunu 
unutmayın hayal kurmuş olmanız sizi 
hayalci yapmaz, hayal kurmak farklı bir 
davranış biçimidir. Anlayacağınız kulübü 
kurduk. Kurduk diyorum çünkü bana 
destek veren bana inanan arkadaşlıklar 
sayesinde oldu tüm bunlar. Bir kulübü 
unutulmaz kılan o kulüpteki arkadaşlık-
ların samimiyetidir. Dürüst olun. Yanlış 
varsa ortada güzel biçimde düzeltmeye 

çalışın, bir gün insanlar sizin ne yapmaya 
çalıştığınızı fark edeceklerdir...

Anadolu’dan İstanbul yollarına 
düştük. Kalbimizde biriktirdiğimiz anılar 
kafamızdaki projelerle İstanbul’a ayak 
bastık. Hiç kimseyi tanımadığım bu şe-
hirde yalnızdım. Bir yerlerden başlamak 
gerekiyor yoksa hep eksik kalırsın. İlk 
etapta arkadaşlıklar kurmadan önce 
kendimi tanıtıp sonra Sinema Kulübü 
projesinden bahsediyordum. Birçok yeni 
tanıştığım arkadaşlar bana deli diyor-
du. Çocuk üniversiteye gelmiş uğraştığı 
şeye bak diyorlardı. Ya benim onlarda 
göremediğim bir şey vardı ya da onların 
bende fark edemediği bir şey vardı. Kulüp 
kurarken destek bulmakta zorlandım, 
lakin sonunda bu inatçı tavrımla bana 
inanan arkadaşlarla İZÜ Sinema Kulü-
bü’nü kurmuştuk.

Kulüp olarak yeni fikirlere her zaman 
açık olan İZÜ Sinema Kulübü’ne yapmak 
istediğin, gerçekleşmesini istediğin ve 
görmek istediğin bir şey varsa sosyal 
medya hesaplarından rahatlıkla ulaşa-
bilirsin ve her an haber alabilirsin.

Twitter: twitter.com/izusinema

İnstagram: instagram.com/izusinema

Facebook: İZÜ Sinema Kulübü

Web: www.izusinema.com
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Yurtdışına Çıkma Yolları VOL 2:

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ
 Yurtdışına çıkma yollarının 2. Serisindeyiz. 1. Seride anlattığımız Erasmus + ile yolumuza
İngilizce adıyla EVS-European Voluntary Service yani AGH -Avrupa Gönüllü Hizmeti ile de-
 vam ediyoruz. Yurt dışına çıkma yolları dediğimiz de aslında sadece turist olarak değil bir
 amaç doğrultusunda yurtdışına çıkmak daha anlamlı oluyor bizler için. Gönüllülük esasına
dayanan, kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetleri içeren bir proje olan AGH ‘yi inceleyelim.

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Nedir?

17-30 yaşları arasındaki gençlerin me-
zuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın en 
fazla 1 yıla kadar Avrupa’da diledikleri bir 
ülkede tam zamanlı gönüllü hizmeti faa-
liyetlerinde yer alarak; yabancı dillerini 
geliştirmesini, yepyeni bir dil öğrenerek 
kültürlerarası iletişim becerilerini artıra-
bilmesini amaçlayan gönüllülük esasına 
dayanan bir Ulusal Ajans programıdır. Bu-
rada gönüllülükten kastımız; Avrupa Gönüllü 
Hizmetlerindeki programların geneli sosyal 
hizmet içerikli organizasyonlardır. Veri taba-
nına baktığımızda sanat içerikli, öğrencilere 
yardım edeceğiniz programlardan tutunda 
onların gelişimine katkıda bulanacağınız bir 
eğitim organizasyonunda çalışma fırsatı 
buluyorsunuz. 

Siz gönüllü olarak katkıda bulunurken 
Ulusal Ajans ise sizin yeme, içme, konakla-
ma, vize, sigorta gibi masraflarınızı karşılıyor 
hatta aylık belli bir miktar cep harçlığı da 
veriliyor. Bu kısa bilgiler ile dikkatinizi çekmiş 
gibiyim. :)

AGH Hangi Ülkeleri Kapsar?

28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri ile 
üye olmayan 6 program ülkesi (4 EFTA ülke-
si ve Türkiye ile birlikte aday ülke konumun-
daki Makedonya)  ve 22 AB’ye komşu ortak 
ülkeler ile program kılavuzun-

da yer alan diğer ülkelerden herhangi birine 
gidebilirsiniz. Bu ülkelerin listesini Erasmus+ 
Program Kılavuzunda bulabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

AGH açıklamasında belirttiğim gibi yaş 
aralığı olarak 17-30 yaş arasında olan bütün 
gençler başvurabilir. Herhangi bir mezuniyet 
ve dil yeterliliği aranmaz.

Belirli bir Başvuru Tarihi Var mı?

Avrupa Gönüllü Hizmetinin belirli bir ta-
rihi yok. Gönüllü olarak yıl içerisinde başvu-
ruda bulunabiliyorsunuz. Seçmiş olduğunuz 
veya seçeceğiniz programın son başvuru 
tarihleri farklılık gösterir.

AGH Süresi Ne Kadar?

Başvurduğunuz projeye göre süresi 
1 ay olduğu gibi 12 ay da oluyor. Seçmiş 
olduğunuz organizasyona göre program 
süresi değişebiliyor. Her programın süresi 
aynı değildir.

Üniversite Öğrencisiyim AGH’ ye Git-
mek İstiyorum Okulum Ne Olacak?

Başvurduğunuz yerden kabul aldıktan 
sonra, gönderen kuruluş Ulusal Ajans’tan 
talep etmesi halinde size resmi bir yazı verilir, 
fakat yazının yaptırım gücü yoktur. Verilen 
yazı sadece AGH projesine kabul edildiğinizi 
belgeleyen bir yazıdır. Okulum 
da uzamasın diyorsanız yaz 
tatili sürecine denk gelen 3 

aylık projeler de yer alıyor. 
Size o tarihlerde uygun 
olan bir projeye başvu-
rabilirsiniz.

Başvuru İçin Ücret Ödemem Gere-
kiyor mu?

AGH ücretsiz program olup başvu-
ran kişilerden hiçbir ücret talep edilmez. 
Gönüllülerin dil eğitimi, yemek masrafları 
ve konaklamaları Ulusal Ajans tarafından 
karşılandığı gibi kendisine belirli miktarda 
cep harçlığı verilir.

Başvuruda Bulunmak İstiyorum Ne 
Yapmam Gerek?

Bu soruyu sorduğunuzu duyar gi-
biyim. :) Öncelikle AGH hakkında detaylı 
bilgi ve prosedür için www.ua.gov.tr/agh 
adresine girerek detaylı inceleme yapma-
nız gerekiyor. Başvurular ancak “Sending 
Organisation”(Gönderici kurum)  dediğimiz 
akredite kuruluşlar aracılığı ile yapılacağı 
için bir gönderen kuruluş bulmanız gerekli. 
Ulusal Ajans Başkanlığınca akredite edilmiş 
gönderen kuruluşlar mevcut. Şanlısınız ki 
sizin kuruluş aramanıza gerek yok zaten 
Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak akredite 
edilmiş bir kurumuz J. Bu meşakkatli kısmı 
kolaylıkla bu sayede geçmiş bulunuyoruz… 
Bu safhada Üniversitemizin Uluslararası 
Ofisi ile görüşebilirsiniz.

İZÜ’yü Gönderici Kuruluş Olarak Bul-
dum, Peki Ya Sonra?

Gönderici kuruluş bulduktan sonra 
AGH‘ nin datasından kendinize uygun bir 
program seçmelisiniz. Bu datalara http://
europa.eu/youth/evs_database  linkinden 
ulaşabilirsiniz. Bu linkte yer alan akredite 
olmuş kurumların listesinden, kendinize bir 
ev sahibi kurum belirlemeniz gerekiyor. Bu 
sayfada  “Organisation Country” bölümün-
den gitmek istediğiniz ülkeyi seçin. Örneğin, 
Fransa’daki bir projede gönüllü olarak çalış-
mak istiyorsanız “France ” diye seçip altta 
“Receiving Organisation” (Ev sahibi kurum) 
butonunu tıklayınca o ülkeyle alakalı yer 
alan organizasyonları görebilirisiniz. Proje 
türünü belirlemede biraz daha net olmak 
isterseniz, bununla ilgili olarak “Organisation 
Topics” kısmına girip buradan “tarım, çevre, 
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hayvanlar, 
ç o c u k l a r, 
sanat, eğitim 
vb.” konuları da 
seçerek daha belirgin 
bir arama da yapabilirsiniz. 
Gelen sayfadan ismi gözüken 
akredite ev sahibi kuruluşun 
bilgilerini okuyarak, gönüllülere 
ne tür projelerde yer vermek is-
tediklerini öğrenebilirsiniz. Kar-
şınıza çıkan listede Programın 
adı, türü, ev sahibi kuruluş, ülke 
adı, program süresi, program içeriği şeklinde 
tablo halinde karşınıza çıkıyor. Örnek olarak 
Eğitim Gönüllüsü, Ev Sahibi kuruluş bir okul 
olacağı gibi o yerin belediyesi de olabiliyor, 
program türü bir festivalin kültür kısmında 
görevli olacağınız gibi, belediyelerin eğitime 
destek veren ilkokul öğrencileri için yapılan 
bir programda da gönüllü olabiliyorsunuz. 
Programın içeriğinde detaylı bilgiler yer 
alıyor. 

Gitmek İstediğim Programı Seçtim 
Sonraki Adımda Ne Yapmayalım?

Ulusal Ajansın datasında birden fazla 
program seçip birden fazla başvuru yapa-
bilirsiniz. Tabii size geri dönüş yaptıklarında 
içlerinden bir tanesini seçmeniz kaydıyla. 
Datadan seçtiğiniz programın detaylar kıs-
mında başvuru için neler istedikleri yer alır. 
Bütün programlarda istisnasız sizden bir 
özgeçmiş ve motivasyon mektubu talep 
ederler. Motivasyon Mektubu bu aşama-
da çok önemlidir. Hatta karar aşamasıdır 
diyebiliriz. 

Peki, Motivasyon Mektubu Nasıl Ha-
zırlanır?

 Ev sahibi kurumun seçim yaparken 
dikkate aldığı kıstas motivasyon mektu-
budur. Mektupta önemli olan projenin amaç 
ve hedefleri doğrultusunda aranan gönüllü 
profili ve sizin göndereceğiniz özgeçmişiniz-
dir. Özellikle mektupta; kişisel özellikleriniz-
den, gönüllülük kavramından ne anladığınız, 
neden o projeye gitmek istediğiniz ve Av-
rupa Gönüllü Hizmeti’ nin size ne kazandı-
racağını açıkça belirtmelisiniz. Hazırlarken 
şöyle düşünün; bir iş başvurusundasınız, 
işi istiyorsunuz, öyleyse işverenin sizi işe 
alması için ikna etmek gerekir değil mi? Mo-
tivasyon mektubunuzu yazarken de bunu 
göz önüne almalısınız. Ancak bunu da işve-
renin fazla zamanını almadan ve kendinizle 
ilgili bilgileri belli başlıklar altında kısa ama 
çarpıcı ifadelerle yazmanız gerek. İnternet 

ortamında örnek motivasyon mektupları-
na bakıp bir taslak oluşturabilirsiniz lakin 
yazmış olduğunuz motivasyon mektubu 
sizi yansıtmalı. Mektubunuzu hazırladıktan 
gönderici kurum ile yani İZÜ ile iletişime 
geçip ev sahibi kuruma özgeçmişiniz ile 
birlikte gönderdiğiniz zaman başvurunuz 
tamamlanmış olur. Bu sürede irtibat halinde 
olmanız gereken kurum gönderici kurum 
ve ev sahibi kurumdur. Başvurunuz ile ilgili 
başvurduğunuz projeden kişiler sizinle irti-
bata geçecektir. Telefon veya online olarak 
sizinle bir mülakat gerçekleştirildikten sonra 
projeye kabulünüz hakkında sizinle iletişime 
geçecektirler.

Projeye Kabul Edildikten Sonra Başka 
Aşamalar Olacak mı?

Gönderen ve ev sahibi kuruluşlar tara-
fından kabul aldıktan sonra projenize başla-
dığınızda katılmanız zorunlu olan ve bulun-
duğunuz ülkedeki ulusal ajanslar tarafından 
düzenlenen eğitimler olacaktır. Bu eğitimler; 
ülkeden ayrılmadan önce haklarınızın ve 
sorumluluklarınızı anlatıldığı “Ayrılış Önce-
si Eğitimi”,  AGH’ nin gerçekleştiği ülkeye 
gittiğinizde “Varış Sonrası Eğitimi”, projeni-
zin ortasında “Ara Dönem Değerlendirme 
toplantısı” ve ayrıca ülkenize döndükten 
sonra da yine Türkiye Ulusal Ajansı tara-
fından düzenlenen “Nihai Değerlendirme” 
toplantısına davet edilirsiniz.  

Avrupa Gönüllü Hizmetine Kabul Edil-
dim Boş Günüm Olacak mı, Neler Yapa-
bilirim? 

Gönüllülük esnasında 2 gün boş günü-
nüz oluyor. . Lakin bu esnada AGH projesi 
haricinde kesinlikle ücretli bir işte çalışamaz-
sınız. Ayrıca her ay için artı 2 gün daha tatil 
hakkınız olacak. Örneğin 9 aylık bir projeye 
gitmişseniz haftada 2 günlük izinleriniz dı-
şında toplam 18 gün tatiliniz olacak. Bu ta-
tilinizi de ne zaman kullanacağınızı kurumla 
birlikte karar veriyorsunuz. Hazır gitmişken 
yüksek lisans yapmak isterseniz eğer, maa-
lesef gidilen ülkede kesinlikle örgün eğitime 
devam edemezsiniz.

Haftada Ne Kadar Çalışacağım Cep 
Harçlığım Olacak mı?

Haftalık çalışma saatleri başvurduğunuz 
projeye göre değişlik gösterir. Ortalama 30-
45 saate kadar çalışmanız da gerekebilir. 
Ayrıca Haftada 4-5 saatlik dil eğitimi de 
bu sürenin içerisinde yer almaktadır. Bunun 
dışındaki zamanlarınız size aittir.  Cep harçlığı 
olarak ülkelerin ekonomik durumuna göre 
değişiklik gösterir. Her ülke için cep harçlığı 
miktarı farklıdır, Ulusal Ajansın web sitesinde 
hangi ülkenin ne kadar cep harçlığı verdiği 
liste halinde yazıyor.

Nerede Konaklayacağım?

Avrupa Gönüllü Hizmeti’nde konak-
layacağınız yeri Ev sahibi kurum ayarlar. 
Standard bir konaklama şekli yoktur. Ailenin 
yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta ya da o 
kuruluştaki diğer gönüllülerle bir evde de 
kalabilirsiniz. Başvuru esnasında ev sahibi 
kuruluş tarafından bilgilendirilirsiniz.

Yol Masrafım Karşılanacak mı?

AGH kapsamında yalnızca gidiş - dönüş 
biletiniz karşılanır. Onun dışında gezmek 
istediğiniz yerin yol masrafı karşılanmaz.

Avrupa Gönüllü Hizmetine Kaç Defa 
Gidebilirim?

AGH’ ye yalnızca bir defa gidilebilir. An-
cak istisna olarak, kısa dönem (14-59 gün) 
bir Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmış olan 
gençler ikinci defa bir AGH yapabilir. Tabii bu 
durumda ikisinin toplamı 12 ayı aşmamalıdır.

Son olarak;  başvuruda bulanacağınız 
projelere dikkat etmeyi ihmal etmeyin sizin 
için gerçekten doğru projeler olduğundan 
emin olun. “Avrupa’ya gideyim de hangi proje 
olursa olsun ”mantığı sizin için çok olumsuz 
sonuçlar doğurabilir.  

Avrupa Gönüllü Hizmeti için detaylı bil-
giyi Ulusal Ajans’ın web sitesinden: www.
ua.gov.tr/agh veya İZÜ web sitesinden: 
www.izu.edu.tr ulaşabilirsiniz.
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Yazarperest Dergi; İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesi‘nde 2013 yılında 
kurulan ilk yeraltı edebiyat dergisi olma 
unvanına sahiptir. Derginin kurucuları 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite-
si İngilizce İşletme Bölümü öğrencisi 
Muhammet Mustafa Tuna ve Psikoloji 
Bölümü öğrencisi Selim Karaman‘dır. Ya-
zarperest Dergi, 2013 yılının Mayıs ve 
Aralık aylarında iki sayı yayımlandıktan 
sonra Dergi Yayın Ekibi tarafından maddi 
yetersizlikten dolayı üçüncü sayının ya-
yımlanmaması kararı almıştır ve bu dergi 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
öğrencilerinin başka dergiler yayımla-
masında öncü niteliktedir. Ayrıca 2015 
yılının yaz aylarında Muhammet Mustafa 
Tuna yakın arkadaşlarıyla birlikte ortak 
bir girişimde bulunarak Yazarperest Der-
gi’yi dijital ortama taşıdı. Yazarperest Der-
gi yazılı yayınlardan kaldırıldı ve yazarpe-
rest.com adlı bir “Sosyal Yazı Paylaşım 
Platformu & Blog Ağı” formatına büründü. 
Dünya‘da İnterneti kullanan herkesin üye 
olabildiği, yazılarını paylaşabildiği, üyeler 
arasında takipleşme ve aktif mesajlaşma 
sistemi olan güzel bir site.

Bir Masaldı Gerçekleşince Hikâye Oldu

Üniversiteye başladık, ilk etapta yeni 
kişilerle tanıştıktan sonra üniversite yıl-
larından yapmak istediğim düşüncele-
rimden bahsediyordum. Tabii birçoğu 
gülüp geçti, sadece hayal dünyasında 
yaşadığımı düşünenler oldu. Sonra güzel 
bir adam karşıma çıktı, Selim Karaman. 
Bir gün kendisine çok önemli bir konu 
için görüşmemiz gerektiğini söyledim. 
Ve Ortaköy’ün yolunu tuttuk, sahil ke-
narındaki kafeteryaların birinde oturup 
iki bardak çay içtik. Kendisine üniversite 
içerisinde dergi kurmak istediğimden 
bahsettim. Böyle derinlemesine ne varsa 
anlattım. Allah razı olsun Selim çok iyi bir 
dinleyicidir. Daha sonra “kardeşim sen 
varsan ben yardım etmeye her zaman 
varım” dedi. Tabii Selim bunu dedikten 
sonra kafamda şimşekler çakmaya 
başladı. İşe nereden başlayacaktık ve 
bir dergi nasıl kurulur? Dergi için bir ta-
sarımcıya, editöre ve finansa ihtiyacı-
mız vardı. Sonra baktık çevremizde bu 
konularda yardımcı olabilecek biri yok. 
Kolları sıvadık, Selim‘e dedim ki:

“İş bölümü yapalım; tasarımcı ve 
editör ben olurum sen de finansı sağ-
lamak için uğraş ayrıca yeri geldiğinde 
birbirimize yardımcı oluruz.” Sağ olsun 
Selim bu teklifimi kabul etti.

Hayalimiz yavaş yavaş gerçeğe dö-
nüşüyordu. Bir gün yine üniversitenin iç 
bahçesinde oturuyorum. Yine dalmışım 
uzaklara, içimde bir dert ki sormayın 
gökyüzü gülümsüyor, bizse dertlenmişiz.

Sonra değerli bir hocam yanımdan 
geçerken:

“Hayırdır Mustafa, Karadeniz’de ge-
milerin mi battı?” dedi.

Ben de: “Yok hocam, öyle dalmışım” 
dedim.

Hocamız, “hayırdır dergi ne oldu?” 
dedi. Biraz maddi sıkıntımızın olduğun-
dan bahsettim; derken hocamız “neyse 
sıkıntı çözelim” dedi. Daha sonra kendisi-
nin yardımıyla biz Yazarperest Dergi‘nin 
ilk sayısını çıkarttık. Şimdilik hikayemiz 
buraya kadar…

“Dinleyen, Düşünen ve Okuyan...”
Sloganıyla
Başlayan
Bir Hikâye

Yazarperest Dergi için şunu söylemem gerekiyor yok-
sa haksızlık etmiş olurum; başkaları size kafanıza koy-
duğunuz bir şeyi yapamazsınız derse, siz daha güç-

 lü oluyorsunuz ve bu güzel bir duygu çünkü yapmak
için elinizden geldiğince sonuna kadar çalışıyorsu-

 nuz, en önemlisi de bir takım şeylerin nasıl olacağını
öğreniyorsunuz ya da neyi nasıl yapmamanız gerekti-
ğini fark ediyorsunuz işte buna ‚tecrübe‘ deniyor.
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İZÜ
Futbol
Takımı
1. Ligde!
 Üniversite futbol takımımız,
Üniversitelerarası Spor Fede-
rasyonu tarafından gerçekleşti-
rilen Üniversitelerarası 2. Fut-
 bol Ligi’ni namağlup şampiyon
  olarak tamamladı.

Finalde Kemerburgaz Üniversitesi 
ile karşı karşıya gelen takımımız iki defa 
yenik duruma düşmesine rağmen galip 
gelmesini bildi. Maçta takımımızı galibi-
yete ve şampiyonluğa götüren goller 
İbrahim Kuyumcuoğlu, Şamil Türkan ve 
Tarık Özal’dan geldi.  Futbol takımımız 
şampiyonluk kupasını Esenyurt Kay-
makamı Ekrem İnci ve Esenyurt Ak Parti 
İlçe Başkanı Şenay Değer’in elinden aldı. 
Büyük sevinç gösterilerine sahne olan 
ödül töreninde sporcularımızın kutlama-
ları görülmeye değerdi. 

Futbol takımımızın 5 aylık yoğun bir 
antrenman sürecinden sonra şampiyon-
luğu elde ettiğini ifade eden üniversite-

mizin Spor Sorumlusu İbrahim Akgün, 
takımın başarısıyla ilgili: “Takımda yer 
alan bütün oyuncularımızı kutluyorum. 
Takımımızdaki her oyuncu, yoğun geçen 
dersler ve sınav programlarına rağmen 
büyük özveriyle çalıştı. Oldukça tempolu 
ve başarılı geçen antrenman süreci so-
nunda şampiyonluğu elde edeceğimize 
inancımız tamdı. Çok çekişmeli geçen 
maçlardan sonra finale kalmayı başaran 
takımımız, final maçında da Kemerburgaz 
Üniversitesi’ni yenerek şampiyon olma-
nın gururunu yaşadı ve bizlere yaşattı. 
Şampiyonluklarından ötürü tüm sporcu-
larımızı ve antrenörümüz Ömer Türkay’ı 
kutluyorum. Ayrıca, üniversitemizdeki 
pek çok farklı branşta spor faaliyet-

lerine gösterdikleri ilgi ve destek için 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’a, 
Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Özbek’e ve yöneticilerimize teşekkürle-
rimizi sunuyorum. İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi Futbol Takımı olarak 
çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz. 
Hedefimiz önümüzdeki yıl 1. ligde başarılı 
sonuçlar elde edip yükselme grubuna 
kalmak” dedi. 

Ödül töreninin ardından üniversite 
yönetimimiz tarafından, sporcularımıza 
ve teknik heyete yönelik kampüsümüz-
de şampiyonluk yemeği verildi. Bu başarı 
ile 1. lige yükselen İZÜ futbol takımımıza 
başarılarının devamını diliyoruz.
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ZAİM’deki Kalite 
Başkadır, Gülümsetir

Bir İşi İlk Defa Da Ve Daima Doğru 
Yap, Kalitesizlik Pahalıya Mal Olur…

Kalite; alışılmış anlamı ile “en iyi” 
dir.  Daha geniş anlamda kalite “amaca 
uygunluk derecesi” olarak tanımlana-
bilmekte ve bu kavram malı kullanacak 
olan kişinin ihtiyaç ve ödeme olanakları 
ile de ilişkilenmektedir. Bir başka şekil-
de kalite; “İnsan yetenekleri ile müşteri 
beklentilerinin buluşma noktası” olarak 
tanımlanabilmektedir.

İZÜ’de Kalite

2015 yılını “Kalite Yılı” ilan eden 
üniversitemizde, kalite yönetim siste-
mi (KYS) çalışmalarımıza 2015 Mayıs 
ayında, ISO’nun Türkiye’ deki katılımcısı 
ve yetkilisi Türk Standartları Enstitüsü ile 
bir protokol imzalayarak çalışmalarımıza 
başladık. 

KYS Temel Eğitimi, Dokümantasyon 
Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi ve Proses Eğitim-
lerinin tamamını alarak dokümantasyon 
çalışmalarımıza başladık. Her pozisyon 
için görev tanımı, her iş için süreçlerimizi 
belirledikten sonra dokümantasyonları-
mızı Kalite EL Kitabı ile birlikte Senato’dan 
onaylı bir şekilde geçirdik ve yayınladık.

Şubat 2016 da TSE tarafından ya-
pılan belgelendirme denetimini başarıyla 
geçtik ve TS EN ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi Standardı belgemizi 
aldık.

İZÜ KYS Yapısı

İZÜ Kalite Yönetim Sistemi, Uluslara-
rası ISO 9000-Kalite Yönetim Sistemleri 
Standartlar grubunun ortaya koyduğu 
felsefe benimsenerek, TS EN ISO 9001 
standardının şartlarıyla bağlantılı ve 

uyumlu biçimde oluşturulmuş ve dokü-
mante edilmiştir.

Oluşturulan sistemin etkin bir şekilde 
yürütülmesi, sürekliliğinin sağlanması ve 
sürekli iyileştirilmesi için gerekli düzen-
lemeler gerçekleştirilmiştir.

İZÜ KYS, ISO 9001 standardında ta-
nımlanan “süreç yaklaşımı”  modeli baz 
alınarak oluşturulmuş ve uygulamaya 
alınmıştır.

Bu model ışığında İZÜ KYS; öğren-
cilerinin ve diğer paydaşlarının ihtiyaç 
ve beklentilerini doğru bir şekilde tespit 
etmeyi ve sunduğu hizmetler ile onla-
rın memnuniyetini sağlamayı ve sürekli 
olarak arttırmayı amaçlar. Bunu yapabil-
mek için de iç süreçlerini etkin bir şekil-
de yönetmeye ve sürekli iyileştirmeye 
odaklanır.

Bu felsefe ışığında, İZÜ’de hizmet 
kalitesini ve ilgili tarafların memnuniyetini 
etkileme olasılığı bulunan faaliyet konu-
ları ve iş süreçleri belirlenerek; bunların 
etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için 
gerekli kriter ve metotlar tanımlanmış, bu 
süreçlerin etkin bir şekilde sürdürülebil-
mesi için gerekli kaynaklar temin edilmiş, 
süreçlerin amaca ulaşma yeteneklerinin 
ve performanslarının takibi sağlanmıştır.

Kalite Politikamız

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi, tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” 
çalışmayı esas alır.

Bu amaca uygun olarak;

- Tarih ve medeniyetimizden güç ala-
rak Üniversitemizi eğitim ve araştırmada 
öncü ve lider konuma taşımak

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi Nedir?

Şirketlerin, firmaların ve organizas-
yonların yönetim sistemlerini;  sistema-
tik, kuralları tanımlı,  tanımlanan kurallara 
bağlı, tanımlanan kuraların çağın gereği 
şekilde revize edildiği ve uygulanarak sü-
rekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttükle-
rinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. 
taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu 
aldıkları sertifikasyona ISO 9001 : 2008 
Belgesi denir.

ISO 9001 2015 Belgesi Ne İşe Yarar?

Öncelikle şunu belirtelim: ISO 
9001:2008 Belgesi ne işe yarar? so-
rusuna verilecek en güzel cevap  ISO 
9001:2008 Belgesi duvara asılacak bir 
belge değildir. Üniversitemizde; kalite 
yönetim sisteminin işlettiğini gösterir 
bir belgedir. 

Ürüne veya hizmete verilen bir belge 
dersek yanlış olur. Şirketlerin veya ku-
rumların sistemlerine verilen bir belgedir. 
Buradan anlamamız gereken sadece ürün 
veya hizmetle ilgilenmez şirketin bütün 
faaliyetlerini satış, satın alma, insan kay-
nakları, iletişim, dokümantasyon, sevkiyat, 
üst yönetimin değerlendirmeleri, müşteri 
memnuniyeti, tasarım ve geliştirme, vb. 
bütün faaliyetleri ilgilendiren bir sistem 
kalite belgesidir. Bütün bu faaliyetlerde 
kalite ve iyileştirme istemektedir. Bunun 
için proses süreç yaklaşımını baz alır.
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- Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız 
olmak üzere tüm paydaşların memnuniye-
tini sağlamak,

- Etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilir-
lik ve sürekli iyileştirmeyi rehber edinmek,

- Girişimcilik ve inovasyonu destekle-
mek ve yaygınlaştırmak,

- Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim 
standartları ve ilgili yasal mevzuat şartla-
rına uygun olarak yürütmek, Kalite politi-
kamızı oluşturur.

Öğrenci, Akademik ve İdari Kadro 
Memnuniyet Ölçümlerimiz

İZÜ’de eğitim öğretim hizmetleri ile ilgili 
şartlar; ilgili yasal mevzuat, öğrencilerin ihti-
yaç ve beklentileri ve üniversitenin mevcut 
olanakları dikkate alınarak belirlenmekte ve 
uygulanmaktadır.

Eğitim öğretim programlarının özel-
likleri, bu programlara kayıt şartları, öğ-
renci seçme ve yerleştirme işlemleri ilgili 
mevzuat doğrultusunda Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenmekte ve uygu-
lanmaktadır.

Öğrenci kayıt işlemlerine yönelik faa-
liyetler ilgili mevzuat kapsamında yürütül-
mekte olup, ilgili KYS dokümantasyonunda 
tanımlanmıştır.

Öğrencilerle etkin iletişimin sağlanması 
için gerekli ortam sağlanmış, onların soru ve 
sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler 
sürdürülmektedir. Öğrenci şikayetlerinin 
ele alınması ve çözümlenmesine ilişkin 
metotlar, ilgili prosedürde tanımlanmış ve 
uygulamaya alınmıştır.

Aynı şekilde akademik ve idari kadro 
için de memnuniyet ölçüm anketleri ile 
gelişime açık taraflarımız anlaşılır ve so-
runlar çözülür.

Sürekli İyileştirme

İZÜ’de, oluşturulan kalite yönetim sis-
teminin sürekli olarak iyileştirilmesi, hizmet 
kalitesi ve öğrenci memnuniyetinin arttı-
rılması esastır. İZÜ: kalite politikası, kalite 
hedefleri, denetim sonuçları, veri analizi, 
düzeltici ve önleyici faaliyetler ve yönetimin 
gözden geçirmelerini kullanmak yoluyla 
kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli 
iyileştirmektedir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Yönetim, Akademik ve İdari kadro olarak şu-
nun farkındayız ki: KALİTE GÜLÜMSETİR…!



“Çatışma Kültürü ve 
Toplumsal Uzlaşma”

İZÜ SOSYOLOJİ KULÜBÜ BAŞKANI’NIN KALEMİNDEN 

Hiç kimse, herkes tamamıyla özgür olmadan özgür olamaz, tamamıyla ahlaklı olmadan ah-
laklı olamaz. Hiç kimse, herkes tamamıyla mutlu olmadan mutlu olamaz. Herbert Spencer

Toplumun büyük bir kitle olarak düşü-
nüldüğünü fakat tek tek kişilerin bir araya 
gelmesinden başka bir şey olmadığını söy-
lüyor Jean de La Bruyere, hâlbuki ne kadar 
yanılıyor. Sadece sen ve onun olduğu yerde 
bile bir karşılıklı ilişki yaşanıyorken milyarla-
rın bir araya gelip hak ve sorumluluk üzerine 
çatışıp uzlaştığı bir ilişki karmaşasından 
toplumun tek tek oluşan bir yapı olduğu sa-
vunulamaz. Bununla birlikte toplum birlikte 
yaşayan bir kitle olmaktan çıkıp yaşanan 
olayların birlikte etkisini gördüğü bir kitleye 
dönüşüyor. Bu dönüşümü anlamak için 
küreselleşmenin yeryüzünde zuhur bulan 
etkilerini incelemek yeterli olacaktır. 

Toplum bütün bu süreçler içerisin-
de çatışma dönemlerinden geçerek bir 
uzlaşmaya varabilmiş ve o uzlaşma doğ-
rultusunda toplumsal yapılanmalarını şe-
killendirebilirmiştir. Bu çatışmalar bazen 
halk ile devlet arasında bazen dinler ve 
mezhepler bazen de toplumsal kesimler 
arasında ortaya çıkmıştır. Toplumsal ke-
simlerin ayrılışı genellikle ideolojik ve etkin 
köken ayrımlarıyla gerçekleşmiştir. Lakin 
21.yy, bu çatışmaların aynı anda yaşandığı 
ve herkesin etkilendiği bir hale sokmuştur. 
Çatışmaların insanları içine alması 1. Dünya 
Savaşı’nda başlarken sonuçlarını 2. Dünya 
Savaşı’nda apaçık bir şekilde göstermiştir. 

Çatışma ilk duyuşta ne kadar kötü bir 
kelime gibi gelirse gelsin uzlaşma için en 

temel ihtiyaçtır. Önemli olan bu çatışmanın 
doğru kişiler tarafından kontrol edilmesi ve 
uzlaşmaya doğru iletişim kanallarıyla ge-
çilmesidir. Eğer çatışma için doğru kontrol 
mekanizması üretilmez ise çatışma ken-
disinden daha büyük yıkımlara yol açabilir. 

Eğer bugüne ve buraya gelirsek, yaşa-
dığımız bölgede yaşanan çatışmaların diğer 
bölgelere nazaran daha yüksek seviyede 
olduğunu ve dünyada ki etkisinin daha 
farklı şekilde oluştuğunu görebiliriz. Bunun 
başlıca sebebi ise bu bölgede yaşanan 
çatışmaların sadece karışık yapıda değil 
aynı zamanda zaman-mekân çatışmasına 
tabii olmasıdır. Çünkü tartışılan meseleler 
ne bugüne aittir ki bizden başkaları bunu 
geçmiş yüzyıllarda halletmiştir ne de bu 
mekâna ait tartışmalardır. Geçmişinden 
itibaren madde-çıkar-kişi tabanlı fikirler ile 
yoğrulmamış bir coğrafyaya ideoloji yükle-
mek çok da doğru bir sentez olmaz sanı-
rım.  Ki bu düşünülmüş olacaktır ki ideolojik 
kavga verenler dava peşinden koşuyoruz 
havası ile mayın tarlasında av olmaktan 
başka hiçbir işe yaramazlar. 

Peki toplumun çatışmaya karşı tavrı 
ne olmalıdır?

Spencer, yazının başında yazılan sözü 
ile bize toplumsal iyiliğin bütünü vurmadı-
ğı sürece parçaya etkisinin olmayacağını 
söylüyor. 

Bir şeyin bütünen iyi olması ve bunun 
topluma yansıması sınırlı bir şekilde top-
lumu ilgilendirirken bu fikrin toplumun her 
kesiminde oluşması temel prensibimizdir. 
Toplum birlik bilince varınca en azından 
bu bilincin oluşması bunun reel hayata 
dökülebilmesi içinde yararlı olacaktır.

Ama en temel sıkıntılar bunlar değil. 
Temel sıkıntı, toplum birlikte olmak zorunda 
mı( Birey tam anlamıyla mutluluk ve iyilik 
istemeyebilir) ve toplum nasıl birlikte olur, 
ortak noktada mı buluşulacak yoksa bir 
noktaya mı yürünecek?

Bugün her yerde birlik zamanı yazıyor, 
ona buna karşı birlik vakti. Birlikte olmak 
kelimesi güzel ama toplumdaki birey buna 
ikna olabilecek mi? 

Toplumsal sağduyu bireyin bilincini 
geliştirmesi ve bunu toplumsal olaylar-
da Kritik-Analitik gücünü kullanması ile 
mümkündür. Sağduyu, toplumsal uzlaş-
manın temel parçası iken aynı zamanda 
çatışma kültürünü de kontrolde tutabilecek 
bir nimettir.

Uzun lafın kısası, hem sizlerin hem biz-
lerin bir araya getirerek oluşturduğumuz 
toplumun hem de bizi yönetenlerin öncelikli 
ihtiyacı “Sağduyu” dur. 

“Sağduyulu” olalım ki hayatın olağan 
akışında yer alan çatışmayı uzlaşmalar ile 
çözebilelim.

22 Zaim SOSYOLOJİ KULÜBÜ  Muhammed Esad İşlek   
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İzü Çözüm Merkezi 
İftiharla Sunar
 Çözüm Merkezimize gelen
sorular uzmanlarımız tara-
 fından yanıtlanır, öneri ve
görüşler raporlanır, yöneti-
 me düzenli olarak bildirilir.
 Uzmanlarımızın sunduğu
 bir diğer hizmet ise, detaylı
 bilgilendirme gereken soru
ve konularda, üniversite-
mizdeki ilgili birimlerle ir-
 tibata geçerek bir iletişim
kanalı oluşturmaktır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi’nin bünyesinde kurulan İZÜ Çözüm 
Merkezi; öğrencilerimize, aday öğren-
cilere ve üniversitemiz hakkında bilgi 
sahibi olmak isteyen herkese yardımcı 
olmak amacıyla kurulmuştur. İZÜ Çö-
züm Merkezimiz; lisans, lisansüstü ve 
sertifika programları, sağlanan burslar, 
indirimler, ücretsiz ring seferleri, internet 
bağlantısı, yemek hizmetleri, konukevi 
ve kütüphane hizmetleri gibi pek çok 
konuda, doğru ve hızlı bir şekilde bilgi-
lendirme yapan birimimizdir. 

Kasım 2015’te kurulan İZÜ Çözüm 
Merkezi, tüm paydaşlarımızla etkili bir 
iletişim kurarak, kaliteli hizmet anlayışını 

hedefleyerek çalışmalarını sürdürür. İZÜ 
Çözüm Merkezinin iş akışı farklı süreçleri 
içerir. Çözüm Merkezimize gelen sorular 
uzmanlarımız tarafından yanıtlanır, öneri 
ve görüşler raporlanır, yönetime düzenli 
olarak bildirilir. Uzmanlarımızın sunduğu 
bir diğer hizmet ise, detaylı bilgilendirme 
gereken soru ve konularda, üniversite-
mizdeki ilgili birimlerle irtibata geçerek 
bir iletişim kanalı oluşturmaktır. Çözüm 
Merkezine gelen tüm sorular, ilgili birim-
lerden alınan bilgiler ışığında yanıtlanır.

İZÜ Çözüm Merkezi’ ne 444 97 98 
numaralı telefondan ulaşabileceğiniz 
gibi bilgi@izu.edu.tr adresinden de ula-
şabilirsiniz. 

 İZÜ Çözüm Merkezi’ne
444 97 98 numaralı
telefondan
ulaşabileceğiniz gibi
bilgi@izu.edu.tr
adresinden de

 ulaşabilirsiniz.
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Kendini geliştirmek için her fırsatı 
değerlendiriyorsun. Bunları, mezun ol-
duğunda iş hayatı seni tercih etsin diye 
yapıyorsun. Peki iş hayatı, yeni mezun 
birinden ne bekliyor düşündün mü?

Senin şirkete ve şirkette üstlenece-
ğin işe hızlıca uyum sağlamanı ve kısa 
sürede güzel işler çıkarmanı bekliyorlar. 
Peki böyle biri olup olmadığını senin yü-
züne bakarak mı anlayacaklar? Tabi ki 
hayır, seni tanımaya çalışacaklar; sende 
bulmak istedikleri bir şeyler var ve onu 
arıyorlar. Bulurlarsa da, kendini ispatla-
man için sana fırsat verecekler.

Ne Arıyor Olabilirler Peki?

Mezun olduktan sonra ihtiyacınız 
olan bir işe başvurduğunuzda o pozis-
yona ortalama 5000 kişi başvuruyor. Bu 
bir kişi “ben miyim?” sorusunun ceva-
bını bulmamız gerekiyor. Bunun için de 
kendimize şu soruları sormak gerekiyor.

Ben kimim? 

Bu hayatta amacım ne?

Bu hayatta hedefim ne?

Bu amaç ve hedefim için yeterli ye-
teneğim var mı?

Bu yeteneğimi nerede nasıl kulla-
nacağım?

Mezuniyet sonrasında 100’lerce 
ilana başvuracaksın geri dönüş olma-
yacak, herkes ne yapacağını soracak, 

ilanlarda eksik olduğun yerleri görmeye 
başlayacaksın ve birçok şey için artık 
geç olacak. 

İş dünyası çok rekabetçi, her geçen 
gün iş hayatına başlamaya hazır yeni 
mezun sayısı artarken, iş sayısı aynı 
oranda artmıyor. Mezuniyet sonrası 
herkesin isteği aynı üniversite sonrası 
doğru işi hemen bulmak ve profesyonel 
kariyere adım atmak. 

Yeni dünyada nasıl kendini göste-
rebilirsin? İlana başvurup keşfedilmeyi 

Özgeçmiş mi? 
ÖZGELECEK mi?

Şu deneyimler sizlere olgunluk ve 
tecrübe katacaktır:

Yetenek Programları

Case Yarışmaları

Networking Buluşmaları

Part-time İş

Yurtdışında Staj

Marka Elçiliği

Sosyal Sorumluluk Projeleri
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beklemek yerine pro-aktif olmak ge-
reken bir dönemdeyiz. Bu yüzden de 
kendini net ifade edebilmeli; ihtiyacının 
ne olduğunu bilmelisin.

İhtiyaçlarını biliyor musun peki? 
Deneyim + Bağlantı + Yetkinlik sende 
ne uyandırıyor? Şöyle bir göz atalım…

Deneyim Nasıl Kazanırsın?

En başta gelen staj deneyimleriniz. 
Deneyiminiz demiyorum; çünkü birçok 
staj yapmanız size farklı deneyim ka-
zandıracaktır. Kariyer merkezleri sizlerin 
kendinizi tanımanız için bir dizi çalışmalar 
ve programlar yapar, sizin ise sadece 
bunlara katılım sağlamanız gerekir. Ama 
çoğu zaman ilgililer bu programlara ciddi 
katılım gösteremiyor... Katılamadığınız-
dan dolayı özgeçmişinizi doğru şekilde 
hazırlayamıyorsunuz. Sizler bunun için 
planlı olmalı ve bu programlardan ihti-

yacınız olanlarına katılım sağlamalısınız 
ki farkındalık sahibi ve yetkinliklerinizin 
farkında bireyler olarak mezun olun. Tabii 
bu da yetmiyor… 

Mezundan Neler Bekleniyor?

Kritik soruların cevapları bekleniyor.  
Öğrenmeye açık mısın? Özgüven sahibi 
misin? Problemlere çözüm sunabiliyor 
musun? Planlama ve organize etme 
başarın var mı? Kendini ifade edebili-
yor musun? Uyum yeteneğine sahip 
misin? Karşısındakini etkin dinleyebiliyor 

musun? Özeleştiri yapabiliyor musun? 
Gibi sorular iş hayatının olmazsa olmaz 
sorularıdır... 

Bunların hepsi için ihtiyacınız olan 
şey “özgelecek” hazırlamak, yani hedef 
belirlemek ve özgeçmişinizi ona göre 
belirlemek.

Bunun için geç kalmayın.  Sizleri her 
zaman İZÜ Kariyer Merkezi’ne bekli-
yorum. Hedefiniz aydınlık, kariyeriniz 
açık olsun!

Bağlantı Nasıl Kurarsın?

Girişken olmalısın.

Sosyalleşmelisin.

Kulüplerde aktif görev almalısın.

Etkinlikler, konferanslarda olmalısın.

Kendini göstermelisin. (Soru sor, sahneye çık)

21. yüzyıl yetkinlikleri 
diye de bir kavram var 
artık. Buna göre şu hu-
suslara sahip olabilmeyi 
de amaçlamalısın: 

1. İletişim yeteneği

2. Etik çalışma

3. Takım çalışması

4. İnisiyatif alma becerisi

5. Bilgisayar bilgisi

6. Analitik olmak (se-
bep-sonuç ilişkisi kurma)

7. Esneklik sağlama ve 
çabuk adaptasyon

8. Problem çözme yete-
neği

9. Teknik yetenekler (uz-
manlığa göre)

10. Yabancı Dil bilgisi

11. Kişisel ilişki yeteneği

Geleceğin İş İnsanında Aranan 10 Özellik 

1. Mobility - Hareketlilik

2. Sosyal olmak

3. Girişimci olmak

4. Instant (anlık) olmak (anında dönüş yap-
mak - dönüşebilmek)

5. Pozitif yaklaşım ve çözüm odaklı olmak

6. Sonuç odaklılık

7. Şirket değerini artırmaya odaklı olmak

8. Sürekli güncel kalmak

9. Uzmanlaşmak ve esnek olmak

10. Trendleri takip etmek

Asla vazgeçme! Dijital dönemde her 
yere, her şeye ulaşmak mümkün! Şu 
siteler ve etkinlikler uğrak yerin olsun:

1. Şirketlerin Kariyer Siteleri

2. Şirketler ve Kişilerle Temas

3. Üniversite Kariyer Merkezleri

4. Facebook.com
5. Twitter.com
6. Linkedin.com
7. Aile ve Arkadaş Çevresi
8. Kariyer Etkinlikleri
9. Networking Buluşmaları



African’ın bağrı Fildişi sahillerinden ko-
pup gelmiş Adingra Prince Junior olarak 
isimlendiriliyorum. Türkiye’ye geleli dört 
sene oldu ve kısaca sizlerle paylaşmak is-
terim. Yanlış hatırlayamıyorsam, yok pardon 
yanlış hatırlayamam 13 Eylül 2011 de Fildişi 
havaalımanıdan ailemin isteği üzerinden 
Türkiye’ye okumaya geliyordum. Bambaşka 
bir ülkeye okumaya geliyordum, aklımdaki 
soru bu maceraya hazır mıydım? Annem, 
babam, kardeşlerim, arkadaşlar ve birkaç 
akraba havalimanında beni yollamaya gel-
mişlerdi. O an karışık hislerim vardır tam da 
anlatamayacağım yaşanır çünkü anlamak 
için, babamla konuşurken tavsiye ederken 
annem gelip oğlumla konuşacağım diyordu, 
kardeşlerim, arkadaşlarım da o gün sanki 
dünyanın en önemli adamı idim hoşuma 
gidiyordu ama aynı anda mutsuzdum, beni 
sevenleri bırakıp gidiyordum. Yarım saat bu 
şekilde sağdan sola veya ters yönünden 
çekildim ve ayrılma vakti gelmişti herkesle 
vedalaşıyordum, sıra anneme gelince öyle 
bir sarıldım ki dersin bu çocuk savaşa falan 
gidiyordu,  o anki his benim şu seviyeye, 
bu duruma taşıttı, inanılmazdı, o annemin 
parfümü bana güven verdi ve “korkma oğ-
lum herşey daha iyi olcak “ deyip alnımdan 
öptü, sevinç ve hüzün karışık hissedebiliyo-
rum. Son kere arkama bakıp uçağa doğru 
yöneldim. Uçakta o kadar üzülmüştüm ki 

uyumayı tercih ettim. Akşam sekiz gibi 
Atatürk havalimanında varmıştık. Kuzenim 
Türkiye’de okuyordu ve havalimanından 
evine geçmiştik. Evinde bir hafta kalmıştım 
ve okullar başlatılmasıyla Beyoğlu İmam 
Hatip’e geçtim aslında Fatih’e geçmeliydim 
ama yurdumuz tam hazır olmadığından 
dolayı beyoğlu kaldık bir süre. Okulumuz 
adı Uluslararası Fatih Sultan Mehmet 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, ismi bile bana 
heyecan uyandırıyordur ve ilk gün okulda, 
efendim dünya’nın her tarafından gelen 
öğrenci vardır kimisi arapça konuşuyor, 
kimisi anarvutça konuşuyor herkes farklı 
bir dil konuşuyor. hatılıyorum hocalardan 
biri bana Türkiye’ye hoşgeldin demişti hiç 
bişey anlayamamıştım, yüz ifadesinden 
güzel bir şey söylüyor olması lazım deyip 
“thank you” demiştim o da galiba sağol diye 
cevap vermişti, gülümseyerek sınıfa geçtim, 
ilk Türkçe dersimiz, hoca sınıfa girdi, tahta’da 
benim adım Mustafa hoca senin adın ne? 
Diye yazmıştı ilk vallah Mustafa yazmasaydı 
oradan birşey anlamazdık komik ve ente-
resan idi içimde “vay be ne acayip dil ya” 
demiştim evet öyle başlamıştık. Bazen film 
şeridi izler gibi duruyorduk bazen mimiklerle 
anlaşılmaya çalışıyorduk, ilk anlarımız kolay 
olmamış okulda olsa, sosyal hayatta olsa 
da kavgalar, gece ağlamalar falan sağdan, 
soldan tavsiyelerle, tatlı sözlerle dimdik dur-

duk. Her şeyi daha iyi olacak deyip pes 
etmedik. Dört sene geçti ve üniversite ha-
yatına girecektik eyvah başımıza yine ne 
geliyor!  Evet bu, şu derken lise hayatımız 
sona eriyordu ve bu sıcak ortamından, sev-
gi dolu aynı iman esasları paylaşan o lise 
ortamından ayrılmak hevesimiz kaybolup 
gidiyordu, beraber yaptığımız yarışmalar, 
geziler, turnuvalar hakikatten ailemizden 
daha çok yakın olduk birbirimize zar zor olsa 
da daha mutlu zamanlar için ayrılmak yine 
gerekti. Üniversiteye başvurmalar başladı, 
tedirgin bir an yaşadık, kazanmamak kor-
kusu çok heyecanlıydı. Efendim Lise’de Ilim 
yayma derneğin yurdunda kaldığımız için 
yurt müdürümüz isteği üzerinden bu okulu 
tanıdık Sabahatin Zaim’i tanıyıp başvurduk 
ve çok şükür Allah’a kazanmış olduk tatlı bir 
mücadelenin sonunda. Arkadaşlar kimişi 
Baybut, kimisi Erzurum, efendim Türkiyenin 
tüm illerine dağıldık. Bugün Sabahattin Zaim 
Üniversitesinde okuyorum iktisat bölümü 
ama arkadaşlarla kurduğumuz bağlar in-
şallah ahirete kadar sağlamlar kalır, uma-
rım burada da geçeceğim anlar hayatımın 
damgasını vurur. Okulumdan razıyım, ho-
calardan, arkadaşlardan Allah’a çok şükür 
ediyorum. Yeni bir macera başlamak üzere 
filemi attim inşallah bolluklu çıkar. Gemide 
yer aldık, liman görelmilecek miyiz? Umarım 
görürüz inşhallah!

Yeni Başlangıçlar:
Fildişi Sahili’nden İZÜ’ye Giden 

Bir Yolculuğun Hikayesi 
Bugün Sabahattin Zaim Üniversitesinde okuyorum iktisat bölümü ama arkadaşlar-
la kurduğumuz bağlar inşallah ahirete kadar sağlamlar kalır, umarım burada da ge-
çeceğim anlar hayatımın damgasını vurur. Okulumdan razıyım, hocalardan, arka-

daşlardan Allah’a çok şükür ediyorum.

26 Zaim YENİ BAŞLANGIÇLAR  Adingra Prince Junior
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5 Adımda Senin Mesleğin 
Senin Üniversiten

Üniversitemiz Kurumsal İletişim ve Tanı-
tım Departmanı (KİT) 2015-2016 Akademik 
yılında;

Her hafta farklı lise ve temel liseler-
den yüzlerce öğrenciyi ağırladığımız proje 
sayesinde, öğrencilere seçecekleri bölüm 
ve kariyer planlamaları hakkında rehberlik 
sunuyor. Önce kampüsümüzü gezen aday 
öğrenciler, ardından üniversite hakkında 
bilgi alıyor ve hedefledikleri bölüm hakkında 
uzmanlarımızdan ve akademisyenlerimiz ile 
görüşme fırsatı sunuyoruz. Ayrıca Temel 
liseler ve kolejler ile ortaklaşa hafta sonları 
düzenlediğimiz deneme sınavları ile de, öğ-
rencilere hem kampüs ortamını gösteriyor, 
hem de sınav streslerini azaltmaya yardımcı 

oluyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 
162 farklı kurumdan yaklaşık 25 bin öğrenci 
ile buluşuldu.

“5 Adımda Senin Mesleğin Senin Üni-
versiten” sloganıyla devam eden projemizde 
öğrencilerin;

-Doğru tercih nasıl yapılır?

-İş imkânları yüksek bir bölüm mü?
Sizi mutlu edecek bir bölüm mü?

-Hangisi önemli: Üniversite mi?
Bölüm mü?

-Büyük şehirde okumak mı?
Kendi şehrinde okumak mı?

-Bir kampüs üniversitesinde okumanın 
avantajlar neler?

-Yabancı dilde eğitim imkânları var mı?

-Ulusal ve uluslararası anlaşmalar 
yapıyor mu?

-Gerçek bir vakıf üniversitesinin 
özellikleri nelerdir?

Konulu sorularına cevap buluyoruz…

Kampüsümüzü ziyaret etmek ister-
seniz www.izu.edu.tr adresinde en altta 
bulunan kampüsümüzü ziyaret edin bu-
tonuna tıklayarak karşınıza çıkan formu 
doldurduğunuz takdirde sizinle irtibata 
geçmiş oluyoruz.



Beyoğlu Rapsodisi’nde Selim, İs-
tanbul Hatırası’nda Başkomiser Nev-
zat oldukça etkileyici karakterlerdir. 
Nevzat’daki babacan ve naif adama, 
Beyoğlu Rapsodisi’nin Selim’inde de 
yer yer rastlayabilirsiniz. Selim, ketum 
bir adamdır; yazar, Nevzat Komiser’in 
iç dünyasını daha net betimlerken 
Selim’inse kendisiyle ilgili açmazları 
olan tuhaf bir karakter olduğunu his-
settirir hikâye boyunca. Yani Selim’i 
tanımak ve anlamak zordur, oysa 

komiserimiz acılarını ve yalnızlığını 
okuyucuya olabildiğince açar. Nevzat 
geçmişinde yaşamayı tercih etmiştir, 
çünkü onu var eden en çok geçmişidir 
ve unutmaya da niyeti pek yoktur. 
Fakat Selim kendisinin ve ailesinin 
huzuru için geçmişin ona ayak bağı 
olacak hüznünü yine geçmişe gömer. 
Selim kendi içinde mantıklı davranan 
ve düzenli yaşayan faydacı bir adam-
dır, varlığını geleceğine ve ailesine 
adamıştır. ... Hâsılı, tüm bu karakter-

Beyoğlu Rapsodisi ve 
İstanbul Hatırası’nın 
İzinde Ahmet Ümit
Ahmet Ümit, sade dili, akıcı üslu-
bu, zekice kurgusuyla sizi polisi-

 ye edebiyatının büyülü dünyasına
 çekmeye muktedir bir yetenektir.
Karakterlerin iç dünyaları ve dış gö-
 rünüşleri dışında geçmişleriyle de
ilgili çok detay ve hikâye verir; olay-
lar kadar kişilerin de derinliğine in-
mek isterken bulursunuz kendinizi.

semra.kiziltan@izu.edu.tr28 KÜTÜPHANE ÖNERİYOR  Semra KızıltanZaim



lerin derinliği içinde akar öykü, yazar 
sizi onlardan uzak bırakmaz; Beyoğlu 
sokaklarında, Çemberlitaş’ta, Balat’ta 
kol kola yürürsünüz onlarla.

Öte yandan kurgusal olarak her ikisi 
de oldukça başarılıdır. Bilhassa Beyoğlu 
Rapsodisi’nde son sayfaya kadar katille 
ilgili en ufak bir fikir oluşması neredeyse 
imkânsızdır. Lakin hemen arkasından 
okuduğum İstanbul Hatırası’nda katili 
tahmin etmiş, kitabın sonunda ise üzü-
lerek yanılmadığımı görmüştüm. Ama bu, 
hikâyenin iyi kurgulanmış olduğu gerçe-
ğini değiştirmez; geçmişteki yıkıntılarının 
arasında sıkışmış kırık bir kalp eşliğinde 
kendini işine adayan Başkomiser Nev-
zat’la İstanbul tarihinde muhteşem bir 
gezintidir İstanbul Hatırası. Yazar, günü-

müzde işlenmiş bir cinayeti geçmişle 
örgülemek ağırlığının altına girmiştir bir 
kere. Tarihi mekânlar, onları var eden 
yaşanmışlıklar ve efsaneler... Tüm bun-
dan etkilenmemek gerçekten mümkün 
değil. Cinayetler, efsanelerin gizemin-
de kurgulanmıştır. İstanbul yağmalanır, 
koca bir tarih yağmalanır, lakin bu yağma, 
bu yıkım kimsenin yanına kalmayacak, 
İstanbul’un ruhu eninde sonunda inti-
kamını alacaktır. Ve okuyucu kendine 
sorar: “Katil gerçekten de İstanbul’un 
ruhu mudur?”

Beyoğlu Rapsodisi ise sıcak ve ol-
dukça sürükleyici bir hikâyedir, tabi bir 
yanıyla soğuk ve ürkütücüdür de ama 
okuyucu muhtemelen en çok bu sıcak-
lığa bırakacaktır kendini. Nitekim kitabı 

bitirdiğimde üzerine böyle bir not almı-
şım: “...Yaptığım hiçbir çıkarımdan ikna 
olmadım. Ama olsundu. Ne de olsa bu, 
âdeta polisiyeden ziyade büyük kısmı 
Beyoğlu’nda geçen, macera dolu, keyifli 
bir dostluk hikâyesiydi, ben de keyfini 
çıkarmaya baktım. Zaten sonuna kadar 
da bir yol görünmedi, öyle ki yazarın, 
katilin kim olduğunu söylemeyeceğini 
bile düşünmeye başlamıştım. Ne var ki 
kitabın son sayfasını kapattığımda sanki 
gerçek hayattaki bir dostumdan acı bir 
gerçeği öğrenmiştim...”

Ahmet Ümit’in hilesi, umutsuzluk 
içindeki kafası karışık katilleridir. Önce 
ona kızar, lakin sonra bunun yazara olan 
hayranlığınızı körükleyen sessiz bir geçiş 
olduğunu anlarsınız.
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“...Yaptığım hiçbir çıkarımdan ikna olmadım. Ama olsun-
 du. Ne de olsa bu, âdeta polisiyeden ziyade büyük kısmı
Beyoğlu’nda geçen, macera dolu, keyifli bir dostluk hikâ-

 yesiydi, ben de keyfini çıkarmaya baktım. Zaten sonuna
 kadar da bir yol görünmedi, öyle ki yazarın, katilin kim
 olduğunu söylemeyeceğini bile düşünmeye başlamıştım.
 Ne var ki kitabın son sayfasını kapattığımda sanki gerçek
hayattaki bir dostumdan acı bir gerçeği öğrenmiştim...”
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Güzel İnsan 
SABAHATTİN 
ZAİM

Hocaların Hocası, 
İktisat Duayeni

 Ona en çok yakışan ifade: Hocaların hocası...
Ölümünün ardından ‘son Osmanlı Beyefen-
disi’ dendi hakkında. ‘Peygambersiz Döne-
min Sahabesi’ dendi… İktisadın duayeni; gü-
 len yüzü, bembeyaz sakalı, Üsküp’e mahsus
 beresi… Geride 20 kitap, 200’e yakın bilimsel
makale ve yeni Türkiye’yi inşa eden binler-
ce öğrenci bıraktı.

Ona en çok yakışan ifade: Hocaların hocası... Ölümünün ardından ‘son 
Osmanlı Beyefendisi’ dendi hakkında. ‘Peygambersiz Dönemin Sahabesi’ 
dendi… İktisadın duayeni; gülen yüzü, bembeyaz sakalı, Üsküp’e mahsus 
beresi… Geride 20 kitap, 200’e yakın bilimsel makale ve yeni Türkiye’yi inşa 
eden binlerce öğrenci bıraktı.

Prof. Dr. Zaim aslen Rumelili. 1926 yılında doğduğu Makedonya’nın İştip 
şehrinden, Müslümanlar üzerine baskıların artması sebebiyle İstanbul’a hicret 
eder. Kendisiyle yapılmış bir söyleşide, göçmen değil muhacir olduğunun altını 
itina ile çizer: “1950’den sonra gelenlere göçmen deniyor. Biz Peygamber 
Efendimiz’in hicretini takip eden muhacirleriz.

Daha geriye, üç asır öncesine gidince Konya’ya dayanıyor geçmişi. Biraz 
daha derinlere gidince de Kafkasya’ya. İştipli bir baba ile Köprülülü bir annenin 
üç çocuğundan ortancası olan Sabahattin Zaim, Kenan Evren’in babası ile de 
hemşehri. Babası Mehmet Bey tarafından ailesi 17. asırda Rumeli’nin fethine 
katılarak Kafkaslar’a gelen Zaim’ler İştip’e zeamet sahibi olarak yerleşince, 
geride bıraktığımız yüzyılın ikinci çeyreğine kadar Rumeli’de yaşarlar. Zeamet, 
Osmanlı’da fethedilen toprakların kullanımını askerlere, asker yetiştirmek üzere 
verilen topraklardır. Zaim soyadı da oradan gelir.

Lisedeki Derslere Üniversiteden Hoca

1943 yılında İstanbul Vefa Lisesi’ni, 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi lisansını, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
lisansını bitirerek, 1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal 
Siyaset Kürsüsü’nde asistan olur ve aynı üniversitede doktor, doçent, profesör 
ve kürsü başkanı olarak görev yapar. Vefa Lisesinde Edebiyat hocası Sabri 
Esad Siyavuşgil, Felsefe hocası Nurettin Topçu, Tarih hocası ilse R. Ekrem 
Koçu’dur. Hocaları ya profesör ya da doçenttir, üniversiteden gelmektedirler.

Suudi Arabistan’daki Melik Abdülaziz Üniversitesi’nde misafir öğretim 
üyesi, Sakarya Üniversitesi’nde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu 
dekanı olan Zaim, 1998 yılında emekli olur. Cumhurbaşkanı Doç. Dr. Abdullah 
Gül ve Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başta olmak üzere binlerce kişinin akademik 
eğitiminde kendisinin büyük etkisi vardır.
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Faizsiz Finans Sistemi

Prof. Dr. Sabahattin Zaim hayatının 50 
yılını eğitim camiasının içinde geçirir. İktisat 
alanındaki birçok ilklerde onun imzası var-
dır. Türkiye’de çalışma ekonomisi alanında 
yazılmış ilk kitap onun ismini taşır. Ulusla-
rarası İktisatçı Ödülü’nün sahibidir. İslam 
Ekonomisi üzerine ciddi teorik çalışmalar 
yapar ve faizsiz finans sistemine bilimsel 
katkılarda bulunur.

Her devletin 5-10 adam tarafından 
yönetildiğini söyler, insan yetiştirmenin 
üzerinde önemle dururdu. Akademisyendi 
ama anlattığı konuyu cetrefilleştirmeden 
anlatır, öğrencilerine de bu şekilde her-
kesin anlayacağı basitliğe indirgemelerini 
tavsiye ederdi.

İnsani açıdan çok güzel vasıflara sa-
hiptir kendisi. Belki de en önemli vasfı red-
detmiyor olmasıdır. Aldığı davetleri ilminin 
ve sağlığının zekatı olarak telakki eder ve 
reddetmezdi. Gerekirse aynı şeyleri anlat-
mak üzere gider “Bazı şeyleri tekrar etmek 
gerekir” derdi. Anadolu’daki “El tekrarü ah-
sen velevkane yüzseksen” ifadesini “hayır 
binseksen” olarak düzeltirdi.

Tanındıkça Yakınlaşılan Biri

Bazı insanları uzaktan severiz, çok be-
ğenir takdir ederiz, yakınlaştıkça, daha iyi 
tanıdıkça uzaklaşırız, bu insanın zaaflarını 
görmüşüzdür çünkü. Sabahattin Hoca öyle 
değildi, yakınlaştıkça uzaklaşılanlardan de-
ğildi. Tanıyan daha fazla yaklaşmak, daha 

fazla istifade etmek isterdi. Oğlunun ifa-
desiyle suratının asıldığı, sesinin yükseldiği 
pek görülmemiştir. İnsanları rahatlattıran 
bir yönü vardır. Onunla konuştuğunuzda 
kendinizi önemli biri gibi hissetmenizin 
nedeni budur.

Üstad Necip Fazıl’ın Ata Senfoni’sinde 
geçer, “güzel insanlar güzel atlara binip 
gittiler.” Bu ifade en çok ona yakışıyor zan-
nımca, kendisi “güzel insan” sözünü çok 
severdi. Tohumları kaliteliydi, tohumlarının 
atıldığı arazi de kaliteliydi, münbit ortamlara 
attı tohumları ve yeşerdi. İlim adamı yetiş-
tirme konusunda dertli biriydi, Allah da onu 
bu derdiyle meşgul ettirdi, derdiyle andırdı 
arkasından. Sabahattin Zaim’in hayatından 
bizim heybemize dolması gereken birçok 
şeyin arasında açık ara öne geçen bu olmalı 
diye düşünüyorum.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı, Sabahattin Hocanın 

öğrencilerinden Prof. Dr. Sami Şener bizi 
kırmadı ve hocasından bahsetti:

Hocamız ile çok yakın ilişkilerim ve iş-
birliğim oldu. Onun, her zaman mütevazi 
ve olaylara olumlu bakan; hiçbir zaman 
üzüntü ve kuruntu oluşturmaya imkan 
vermeyen, geniş ve zengin bir yüreği vardı. 
Hiçbir zaman çatışma ve zıtlaşmaya imkan 
vermez, orta yolu bulur ve çözmeye çalışır-
dı. Onunla fikrî farklılığı ve zıtlığı olan kişiler 
bile, onu takdir etmekten geri kalmazlardı. 
Sabahattin Hoca, üniversite camiasında 
uyumlu, efendi ve candan bir kişi olarak 
her zaman anılmıştır.

Onu hiçbir zaman kibir ve gurur içinde 
görmedik. Ben, kendisinden 24 yaş daha 
küçük olmama rağmen, bana Sami Bey 
kardeşim derdi. Aynı ifadeyi, diğer öğren-
cileri için de kullanıyordu.

Sabahattin hocamız, İslam dünyasında 
da tanınan bir şahsiyetti. Özellikle, Cidde 
Kral Abdülaziz Üniversitesi’ndeki hocalığı 
sırasında birçok ilim adamı ile yakın ilişkiler 
kurmuş ve onlarla ortak çalışmalar yapmış-
tı. Bu arada, kendisi de İslam İktisadı üze-
rinde çalışmaları olduğundan, dünyadaki 
İslam bilim adamlarınca saygı duyulan ve 
sevilen bir kişi olmuştu.

Babamızın Yapamadıklarını Yaptık

Bizim her çalışmamızda, yanımızda ve 
gerektiğinde görüşlerini ve tavsiyelerini 
esirgemeyen bir güç olarak durdu. Baba-
mızın yapamadıklarını yaptı. Şahsen benim 
akademik hayatımdaki babam ve örnek 
aldığım kişi olarak ilk sırada Sabahattin 
hocamız gelir. Onun, herkesin derdine or-
tak olma özelliği; benim de benimsediğim 
bir hayat felsefesidir. Kendisi, benim de 
hayat felsefemde bir model insan olarak 
yer almıştır. Güzel insan ifadesini çok kul-
lanan değerli Hocam’a Allah’tan rahmet 
diliyor; bize güzel bir örnek olması dolayı-
sıyla kendisine şükran borcum olduğunu 
düşünüyorum. Ebedi istiratgahında nur 
içinde yatsın.

Kaynak: Genç Dergisi, 2011 sayı: 59
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Aziz dostum,

Biliyorsun, babam çocukluğumdan 
itibaren benim müderris olmamı ister. 
Beni Sıbyan Mektebi’ne verdiği günden 
itibaren üzerime çok titrerdi. O zaman-
lar Fatih’te otururduk. Beni mahalledeki 
Taş Mektebe verdiler. Daha ilk günden 
kaçıp eve geldim. Sıbyan Kalfası’nın o 
koca esmer elleriyle bazı arkadaşlarımı 
tokatlamasını hazmedemedim. Hoca-
mız Rüstem Efendi Allah için iyi adamdı. 
Çok babacan biriydi. Ancak o Sıbyan 
Kalfası’nın boşboğazlığı Rüstem Efen-
di’yi bile çileden çıkartıyordu. Okulumuz 
taştan yapıldığı için Taş Mektep de der-
ler, çok soğuk oluyordu kışları. Ben de 
sıcak evden çıkıp Taş Mektep’in soğuk 
havasını kaldıramıyordum. Demirci Ali 
Efendi’nin dükkânına saklanıp dersleri 
asıyordum. Demirci Ali Efendi, Allah nur 
içinde yatırsın, çok kıymetli bir insandı. 
Çocuğu olamamıştı. Bütün mahallenin 
çocuklarına çok iyi davrandırdı. Dükkânını 
bize açar, bozulan topaçlarımızı tamir 
eder, tahterevalli kurar, velhasıl, dükkânını 
çocuk alayına çevirirdi. Çok yalvarırdık 
ama bize demir dövmeyi öğretmezdi. 

Sıbyan Mektebinde en çok birbiri-
mizin feslerinin içine çer - çöp koymayı 
severdik. 

O suratsız Sıbyan Kalfası bizi yakalar 
ve bir güzel falakaya yatırırdı. Hep merak 
ederdik acaba bu adam kendi çocuklarını 
böyle dövebiliyor mu diye?

Adamın zaten ailesi burada değildi, 
Bursa’da imiş galiba. Çok bilgili olduğunu 
söylerlerdi. Hiç umurumuzda bile değildi. 
Kemal Kalfa ’ya bir gün öyle bir oyun 
yaptık ki akıllara seza. Daha altı yaşında 
olan çocukların bu oyunu yapmaları hiç 
beklenmezdi ama oldu işte. Tabi, Rüstem 
Hocamızın da bu işte parmağı var. Aradan 
tam yirmi yıl geçmiş ama ben bunu daha 
yeni itiraf ediyorum. Kemal Kalfa Bursalı 
olmasına rağmen bayramlarda memle-
ketine gider ve hiç şeftali getirmezdi. 

“Gelirken şöyle canım yarma şefta-
liden niçin getirmiyorsun” diye soranlara 
cevap vermez, araya başka şeyler so-
karak geçiştirirdi. Rüstem Efendi bir gün 
Kemal Kalfa’nın şeftaliden huylandığını 
söyledi. Ertesi gün Ertuğrul mektebe 
gelirken bir okka şeftali getirdi. Ertuğrul-

Aralık 1915 Gelibolu /Çanakkale

Aziz Dost,

Soğuk… Karanlık… Seddülbahir… Ve 
kulakları sağır eden gürültü… 

Ben açıkçası soğuk nedir bilmezmi-
şim. İstanbul’un soğuğu buraya nispetle 
bir sabinin hapşırması imiş. Hep ağzımız 
alışmış ya; ‘’Dışarıda çok kar var” demeye. 
Şimdi ben de dışarısı diyeceğim ama 
bulunduğum siper, dışarısı mı içerisi mi 
bilmiyorum. Çıkan kar fırtınasından bazı 
arkadaşlarım silah başında boğularak 
şehit oldular. Top sesleri arasında cena-
ze namazını kıldık ve defnettik. Binbaşı 
Mahmud Bey geçen gün bize yaptığı 
konuşmada, şu an Devlet-i Aliyye’nin 
on cephede birden savaştığını söyledi. 
Merak eder dururum: Memlekette er 
kaldı mı acep? 

Bir önceki cümleyi nereye bağlaya-
cağımı unuttum. Aradan kaç gün geç-
tiğini seni temin ederim ki, bilmiyorum. 
Burada musiki yok, tek bir gerçek var: 
Düşmana Çanakkale’yi geçirmemek. Bu 
yedi düvel Çanakkale’yi geçemeyecek. 
İngilizler ve diğerleri dünyanın kaç bucak 
olduğunu burada görüyorlar. Defolup 
gidecek buradan düşman, buna inan-
mayan yok. Her gün öylesine mucizevi 
vakalar oluyor ki… 

Denizin durgun halini gördükçe İstan-
bul’um geliyor aklıma. Gitgide İstanbul’un 
her şeyine daha mı aşık oluyorum ne?

Aklıma ne geldi bak?

Bir gün yine çok kar vardı İstanbul’da. 
Tramvaylar kâh çalışıyor, kâh çalışmıyor, 
atlar faytonları zor çekiyordu. Atların ne-
fesi ise sanki bir yanardağın püskürmesi 
gibiydi. Burnumun ucunun bu kadar do-
nacağını tahmin etmezdim. Beyazıt’tan 
Sirkeci’ye doğru yürürken iliklerime ka-
dar dondum. Şirketi Hayriye Vapur’u ile 
Üsküdar’a geçerken ilk kez güvertede 
görmüştüm onu. Sarı sarı saçları öylesine 
insicam ile örülüydü ki. Gözleri mavi, yü-
zünde gergef gergef tebessüm… Fransız 
mektebine gidiyordu. Nihal… Sonrasını 
biliyorsun. 

Akide 
Şekeri



lar varlıklı bir aileydi mükellef evde otu-
rurlardı. Biz ise fevkani evde otururduk. 
Ertuğrul şeftaliyi getirince Kemal Kalfa 
pirelenmeye başladı. Böylece bize karşı 
olan sertliğini önledik. Rüstem Hoca’nın 
bıyık altından gülüşü hala gözümün 
önündedir. 

Benim en çok zorlandığım ders he-
sap dersiydi... Hesap dersini yine aynı 
hocamız verirdi. Elimizdeki taşlarla hesap 
yapmayı öğrenirdik. Yazı dersinde ise 
çok başarılıydım. Divit ve hokkayı kutsal 
emanetler gibi saklayarak, gece gündüz 
demeden çalışırdım. En çok vav ve çift 
vav harfini yapmaya bayılır, buhar yapan 
camlara çift vav çizerek belki de en keyifli 
anlarımızı yaşardık. Taş Mektep’teki gün-
lerimin hazzını hiçbir zaman bulamadım.

Sıbyan Mektebinde hafızlık yapmak 
isteyenler devam ederlerdi. Babam benim 
hafız olmam için hemen kolları sıvadı. Fa-
kat ben buna mani olmaya çabaladımsa 
da başarılı olamadım. Yazları memleket-
teki bağ evine gitme sözü ile Göksu’daki 
kumpanyaya götürülme sözü verilerek 
ikna edildim. Fakat her şey planladığımız 

gibi gitmedi. Önce babam iflas etti. Sonra 
ben zatürre oldum. Mahalledeki aktar 
dükkanını kapatıp Sultanhamamı’nda 
başka bir işe girişti. Hafızlık kaldı yani. Ba-
bam benimle uzun yıllar hiç konuşmadı.

Sıbyan Mektebi’nden sonra beni Al-
tunizade İdadisi’ne verdiler. Burada da 
dikiş tutturamadım. Yine de İdadi’yi zor 
zahmet bitirdim. Ancak anlamadıkları bir 
şey vardı ki; ben ses sanatkarı olmak 
istiyordum. Saz meclislerinde sesimle 
dinleyenleri mest ederek rindmeşrep 
biri olmak niyeti taşıyordum. 

Beni bu düşünceye sevkeden olayın 
Babamla gittiğimiz o dergahta çalınan 
şarkılar olduğunu sanıyorum. Hüseyni, 
“Yoktur bilirim bana senden faide ey gül” 
şarkısını dinlediğim zaman ruhumda ga-
leyana gelen duyguları anlatmam müm-
kün değildi. Çünkü bu bir haldi ve sözle 
izah edildiği anda tılsımı yok oluyordu; 
nesneleşiyor, sıradanlaşarak alelade bir 
hale bürünüyordu. 

İşte on üç yaşımda Eyüp’teki Mevlevi 
Tekkesi’nde dinlediğim kaderimin mar-
pucundan çektiğim nefeslerden biriydi.

Heyhat ki, benim musiki ile ilgilen-
mem hiç kimseyi memnun etmedi. Ki-
mileri kıskançlıktan kimileri başka yöne 
yönlendirmekten olsa gerek herkes bana 
bir cephe almış gibiydi. Dinleyenlerim 
hariç. Düşündüğüm de oluyordu bazen; 
acaba beni Sıbyan Mektebi’ndeki Kemal 
Kalfa’nın vahşi yüzü ile kocaman, kıllı 
ellerinin şiddeti mi musikiye itmişti? 

Eyüp’te o Mevlevihane’deki işret 
akşamında yaşadığım ikinci olayı da 
anlatmam gerek.

Meşk’in olmadığı bir gün babamla 
birlikte bu tekkeye gittik. Babam, bu 
tekkenin şeyhi Ali Veled Efendi’nin mü-
ritlerindendi. Üsküdar’dan vapura binip 
Eyüp’te indik. Bu Haliç Vapuru da her 
iskeleye uğradığından gidene kadar içi-
miz dışımıza çıktı.

Beraberce Eyüp Cami’nin karşısın-
daki Şekerlemeci Tahsin’e girdik. Babam 
akide şekeri ile lokum aldı. Akide şekeri-
nin şeyhine olan bağlılığın bir göstergesi 
olduğunu bilmediğini sanıyordu. Fakat 
ben büyük bir keşif yapan adam edası 
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ile: “Akide şekeri bağlılığı remzeder değil 
mi efendim” deyince.

“Bravo, bravo kimden öğrendin” di-
yerek gayet mesud bir şekilde güldü.

“Taşmektep’deki hocamız öğretmişti” 
dedim. Oysaki gerçek bu değildi. Bunu 
ben o an akidenin kelime manasından 
yola çıkarak, bağlılık anlamına geleceğini 
düşünerek söylemiştim. Babam ise bunu 
şeyhine giderken, bir kerametin zuhur 
ettiğine bağlamıştı. 

Haliç’in kenarından yürüyerek sanki 
göğe değecek sandığın selvi ağaçlarının 
gölgesinde dergaha ulaştık. Faytonları 
çeken atların solumaları içimde garip bir 
ürperme meydana getiriyordu. Atların 
burun kenarları içe doğru açılıp kapan-
dıkça, kendimi Üftade Halamın anlattığı 

masalların birinde sandım. Nal sesleri 
ve pamuk helva satıcılarının bağrışma-
ları, martı çığlıkları arasında bir nağme 
yakalamaya çabaladım; başaramadım. 

Babam segah bir ilahinin güftesini 
yanlış okuyarak, iki adım önümden gi-
diyor, ben de büyük bir estetik içinde 
paketlenen lokumların tadını ve paket 
kağıdının nerede imal edildiğini düşünü-
yordum. Dergaha geldik. Bu ahşap bina, 
aşı boya ile boyanmış, kırmızı renkli bir 
yapı idi. Bahçedeki Pir Hasan Dede ile 
Aşık Ömer Dede’nin türbesinde bir Fatiha 
okuyup hörmetle başımızı eğdik ve içeri 
doğru yöneldik. Kapıdaki Kangal cinsi 
köpek bize doğru havlayarak koşmaya 
başladı. Kıtmir’di ismi. Koşarak babama 
doğru geldi ve üzerine doğru atladı. Ba-
bam dizlerinin üzerine çökerek Kıtmir’i 
kucakladı Kıtmir, babamın yüzünü ya-
lamaya başlayınca unutamayacağım bir 
tiyatro çıktı ortaya. Sert mizacı üzerinde 
benim ve kardeşlerimin ittifak ettiğimiz 
babam, gözyaşları içinde “Dur yapma 
Kıtmir” diyordu. 

Kıtmir’in salyaları ile babamın göz-
yaşları birbirine karıştı. 

Tekkenin hizmetkârlarından Dilsiz 
Recep Efendi olanları büyük bir sükû-
net içinde takip ediyor, sanki her gün 
yaşanan sıradan bir olaymış gibi doğallığı 
içinde kabulleniyordu. Dilsiz demeleri 
az konuştuğundandı. Birden dergâhın 
kapısı açıldı ve Şeyh Efendi dışarı çıktı. 
Babam önce farketmemişti ancak Kıtmir 
babamı bırakıp Efendi Hazretlerine doğru 
koşmaya başlayınca, babam ayağa kal-
karak arka cebinden çıkardığı mendiliyle 
yüzünü silmeye başladı. Şeyh Efendi 
tebessümle babama:

“Şevket Bey, Kıtmir sevmediğini kapı-
dan içeri sokmaz ha” diyerek elini uzattı. 
Babam büyük bir saygı içinde elini öptü 

ve sonra bana “Haydi sende öp” gibi bir 
işaret yaptı.

Koşarak gittim ve elini öptüm. Şeyh 
Efendi:

“Berhüdar ol evladım” dedi.

Sonra beraberce dergaha gittik. 
Odalarının birinde bazı dervişler sohbet 
ediyordu. Biz içeri girince ayağa kalktılar 
ve ellerini göğüslerine götürüp başlarını 
öne eğdiler. Dem odaların birine girdik ve 
Şeyh Velet Efendi büyükçe bir mindere 
oturdu. Elimdeki paketi yanına koydum. 
Yusuf Efendi: “Recep” diye bağırdı.

Recep koşarak geldi ve Şeyh Yusuf 
Efendi paketleri dervişlere ikram edil-
mesini salık verdi. Sonra da geri kalanı 
arka bahçede sesleri gelen çocuklara 
verilmesini söyledi. 

İçerideki dem odalarının birinde soh-
bet etmeye başladığımızda Şeyh Efendi 
bana bir ilahi okumamı söyledi. Hacı Arif 
Bey’in uşşak ilahisi “Gönül yardan geçer 
mi bilmem”i okudum. Şeyh Yusuf Efendi 
babama:

“Bu çocuğun ses renginde ulvi bir 
hava var, Burhan Bey ile görüşeceğim, 
aman dersleri ihmal etmesin...”

İçim içime sığmıyordu. Babamın da 
onaylayacağı bir hale bürünmüştü iş 
artık. Yeni bir dönem açılmıştı benim için. 
O an dergâhtan çıkıp Haliç’in üzerinden 
yürüyerek Üsküdar’a geçmeye kalksay-
dım belki de geçebilirdim…

Böyle başladı serüven. Dersler, 
meşkler, fasıllar… Artık sevdiğim işi yapı-
yordum. Ben böyle kelebekler gibi uçar-
ken adeta kahrolarak bir şey gördüm 
ki; münevverlerimiz artık kendi musiki-
leri ile alakalı değiller. Artık ondan sonra 
musikimizi müdafa etmeye başladım. 
Neyse bunları anlatacak değilim elbet. 

İçim içime 
sığmıyordu. 
Babamın da 

onaylayacağı bir 
hale bürünmüştü 
iş artık. Yeni bir 
dönem açılmıştı 
benim için. O an 
dergâhtan çıkıp 

Haliç’in üzerinden 
yürüyerek 

Üsküdar’a geçmeye 
kalksaydım belki de 

geçebilirdim…
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Şeyh Efendi’nin benim önümü açmasının, 
bana yol vermesinin ardından derslere 
başladım. Artık haftalık meşklerin, vaz-
geçilmez hanendesiydim. Tanburi Eşref 
Hilmi Bey’in yay çekişleri ve o emsal-
siz nağmeleri kalbimde deruni tecelliler 
meydana getiriyordu. Segah Peşrev’in 
ardından girdiğim ilahı o gece beni bile 
hayretlere sevketmişti. Çünkü sanki 
ben değil başka bir sadadan çıkıyordu 
ses. Evet, eminim öyleydi. Heykeltıraş 
Mikelanj demiş ya; “Benim mi yoksa Tan-
rı’nın eli miydi, anlamadım” diye. Öyle bir 
ses benden daha önce çıkmamıştı. Bir 
daha çıkar mı bilemem. Artık istesem de 
çıkmaz zaten. O gece sanki Eyüp sırt-
larını titretmişti. Kıtmir’in bile uzun uzun 
ulumaları diğer köpeklerin bile yüreğini 
dağlıyordu. Hep birlikte bir ayin yapıyor-
lardı. O geceyi cihana değişmem. 

Zamanla bu meşkler iyice şöhret 
kazanır olmuştu. Bu kutlu heyet içinde 
kimler yoktu ki. Zarif hanende Salih Zeki 
Bey, meşhur Hafız Kanlıcalı Yahya, ve 
oğlu Nedim’den oluşan ince saz heyeti 
ve sonraları; Vasıf, Tamburi, Agah Bey, 
Giriftzen Avni Bey ile musikiyi hüma-
yundan Seza Refik Bey’lerin oluşturduğu 
ince saz heyeti ile bu dergahta mucizevi 
bir kıvamla müstesna fasıllar yapardık. 

Musiki ve Nihal; benim iki aşkımdı. 
Gönül bir ahunun zülfüne takılmıştı bir 
kere. Fakat Nihal’in ne işin vardı Notre 
Dame do Sion’da anlamam ki. Babası 
Fransız Sefiri’ni tanıyormuş ya, işte bu 
yüzden kızını da O mektebe vermişmiş. 
Bu garp hayranlığı beni öldürecek. Oraya 
gidip okuduğumda ne olacak? Her gün 
Türk’e sövülen mekteplerde ne işin var 
senin? Memleketimle, kendi aşkım ara-
sında öyle garip benzerlikler buluyorum 
ki anlatamam. Şimdi Gelibolu’nun bu da-
ğında bunları düşünür düşünür, ağlarım. 

Bir gün Cadde-i Kebir’de Markiz Pas-
tanesine de uğrayıp arkadaşlardan kim 
var, kim yok bakmak istedim. Nihal’le 
orada uzun uzun konuştuk. Şan Tiyat-
rosu’ndaki konserimize gelmiş. Çok tesiri 
altında kalmış sesimin. Fakat ille de alaf-
ranga musikisi. Padişahımız Efendimiz’in 
garp musikisine yakın alaka duyduğunu 
söyledi. Sen padişahtan daha mı iyi bile-
ceksin” der gibi oldu. Uzun uzun anlattım. 
Sadece bir musikisi meselesi olmadığını. 
Bu adamların her zaman tetikte olduğunu 
bizi savaşa sürükleyeceklerini söyledim 
durdum. Nafile. Bu kız bana yar olmaz, 
olmadı da. Gitti o züppe ile nişanlandı. Flüt 
çalıyormuş da Paris’teymiş te bilmem 
ne... Annem, canım annem dediydi; “Bu 
kızdan sana yar olmaz” diye.

O güldüğünde sanki yeryüzü ışır-
dı. Benim baharım işte o zamandı. İlk 
zamanlar ondaki bu alafranga hayran-
lığını bir sam yeli gibi geçer sanmıştım. 
Daha doğrusu onu etkileyeceğimi dü-
şünürdüm. Olmadı meğer eğitim ne ka-
dar önemliymiş. O Fransız mektebinde 
okudukça iyice mizacına dönüşmeye 
başladı garplılık. Yani senin anlayacağın:

“Yok bu şehr içre senin vasfettiğin 
dilber nedim

Bir peri suret görünmüş bir hayal 
olmuş sana”

Demekten başka yapacağım bir şey 
yok. 

Ve savaş. Her şeye sekte vuran sa-
vaş. Herşeye “Ne gam” denir de, şu yedi 
düvelin Çanakkale’yi zaptetmesine ya da 
Resul-i Kibriya’nın işaret buyurdukları İs-
tanbul’un işgal edilmesine akıl sır ermez… 
İşte burada sesin de, tamburun da, teli 
kopar aziz dost, anlıyor musun? Artık 
ne Saray’daki Fasl-ı Cedit ne de Fasl-ı 
Atik’in yaptığı musiki söz söyler. Burada 
tek şey vardır. Mermi, top ve şehadet 
tekbir sesleri.

Fakat yine de, siperlerde bir kabus 
gibi, Fasl-ı Cedid’in melez armonilerini 
düşünmeden edemem. Garp tonalite-
leri ile fasıllar, köçekler, peşrevler hala 
aklımdadır. 

Bir de gözümün önünden gitmeyen 
Dede Efendi ile Zekai Dede. Vakur si-
maları, ağır sözleri ile öylesine güven 
veriyorlar ki. 

Şimdi senden istediğim şudur karde-
şim: Bizim bölük çok zayiat veriyor. Allah 
şehadeti nasip eder de belki dönemem. 
Anneme git, kardeşlerimi ve beni bekler. 
Ellerinden öp ve benim selamımı söyle. 
İyi olduğumu söyle.

Nihal için yapacak bir şey yok. O 
artık bir ömür boyu flüt sesi dinlesin 
dursun. Savaşı artık tarih kitapları ya-
zar, kaç ölü kaç yaralı var diye. Bizim ne 
düşündüğümüzü ise kimse bilmeyecek. 
Musikide istediğim yere eremedim. Yarım 
kaldı, belki bütün ömürler için aynı şey 
söylenir. Yetmişime kadar yaşasaydım 
da, yine bazı şeyler eksik kalmayacak 
mıydı sanki? 

Sağlıcakla kal aziz dostum; Kamil’im…

Kardeşin Ekrem Rifat
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İZÜ Film Akademisi
Ekmek Teknesi’den
Heredot Cevdet’le 
Devam Etti

Başarıya Giden Yol 
Seminerleri
Mehmet Helvacı 
ile Başladı

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Yusuf Kaplan’ın des-
tekleriyle Sinema Kulübümüz tarafından düzenlenen İZÜ Film 
Akademisi’nin bu ayki etkinliğinde, Ekmek Teknesi dizisinin 
Heredot Cevdet karakteriyle bilinen oyuncusu Hasan Kaçan’ı 
ağırladık. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 22 
Aralık 2015 Salı günü seminer 2 salonumuzda düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, gençlere rol model olabilecek sanatçılara 
ihtiyacımız olduğunu ifade etti. Hasan Kaçan’ı daha büyük 
projelerde görmek istediğini söyleyen Rektörümüz, sanat-
çının kampüsümüze gelmesine vesile olan Yusuf Kaplan’a 
da teşekkür etti.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra senarist ve karikatürist olarak 
önemli işlere imza atan Hasan Kaçan, oyunculuk-senaristlik 
hayatında başından geçenleri anekdotlarla öğrencilerimize 
anlattı. Her yaşantının bir senaryo olduğuna dikkat çeken 
Hasan Kaçan, “Gerçek hayatı araştırın, bakın nelerle karşıla-
şacaksınız. Hayatın kendisi bir senaryodur. Örneğin, İtalya’da 
bir Türk köyü var. Bunu kaçınız biliyorsunuz? Yüzyıllar önce 
bir savaş sonrasında orada kalan bir asker, kendi kültürünü 
oraya aşılamış ve orada bir yaşam alanı kurmuş. Bir kişi 
neleri değiştirebiliyor” dedi.

Sinemayı bir hayal perdesi olarak tanımlayan Hasan 
Kaçan, sanatın her dalında hayal kurmanın önemine dikkat 
çekti. Bugün senarist olan oğluna, “Oynayan tarafta mı ol-
mak istersin, oynatan tarafta mı?” öğüdünde bulunduğunu 
söyleyen Kaçan sözlerine şöyle devam etti; “Küçük yaşlarda 
oyunlar oynattığım oğlum, bugün yazdığı senaryolarla beni 
oynatıyor. Bu benim için çok keyifli bir deneyim.”

Etkinlik sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
Hasan Kaçan’a teşekkür ederek, hediyelerimizi takdim etti.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübümüz, alanında etkin isimleri 
öğrencilerimizle buluşturacağı Başarıya Giden Yol Semi-
nerlerini başlattı. 22 Aralık 2015 Salı günü düzenlenen ilk 
etkinlikte, Galatasaray Eski Yöneticisi ve Hukuk Profesörü 
olan Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Spor ve Hukuk konu başlı-
ğıyla söyleşi yaptı.

Spor ve Hukuk kavramların özü itibariyle birbirine yakın 
kavramlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Helvacı, 
ne hukuk ne de spor adalet kavramı olmadan düşünüle-
mez dedi. ”Hukuk, Adalet duygusunun yasa seviyesine 
çıkmış bir dönüşümüdür” diyerek konuşmasına devam 
eden, Helvacı, Lisans mezuniyeti sırasında hocasının “Resmi 
Gazete Okuyun” öğüdünü öğrencilerimize tekrarladı. Hukuk 
Fakültesine başladıktan sonra bu kavramın ne kadar geniş 
olduğunu idrak ettiğini belirten Helvacı; “Hukuk tıpkı hava 
gibi bir şey, biz farkında olalım ya da olmayalım her an her 
yer de bizimleymiş. Bir tornavidanın bile hukuku var. Yani 
bu aletin nasıl kullanılacağının bile bir mevzuatı var. Aynı 
şekilde futbolun da nasıl oynanacağına dair bir mevzuat 

Milli Şairimiz
Mehmet Akif 
Ersoy Paneli

Eğitim Fakültesi Etkinlikleri, vefatının sene-i devriyesin-
de Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u andığımız bir panelle 
devam etti. Panele Mehmet Akif’in torunu Selma Argon 
ile Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim Kavaz ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Andı konuşmacı 
olarak katıldı. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Paneli, 23 
Aralık Çarşamba günü salonumuzda gerçekleştirildi.
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var. Uluslararası olarak nasıl 
oynanacağı bir kurala bağlan-
mıştır” dedi.

 Seminer, öğrencilerimi-
zin yoğun ilgi gösterdiği soru 
cevap eşliğinde devam etti. 
Yabancı öğrencimizden ge-
len “Uluslararası Üniversiteler 
Federasyonunun 18 kişilik ta-
kımda 2 kişilik yabancı kon-
tenjan kısıtlaması” sorusuna 
cevap veren Prof. Dr. Meh-
met Helvacı; “Bu durumdan 
haberim yoktu. Ancak söy-
lediğiniz gibi ise bir haksızlık 
söz konusu. Bu konuda siz 
hukuk öğrencilerine düşen, 
konuyu araştırmak ve gerek-

li mercilere bu alanda yazılı 
başvuru yaparak bu kuralın 
değiştirilmesini istemenizdir. 
Bu konuyla ilgili size her türlü 
desteği vereceğime söz veri-
yorum” dedi. 

Program sonunda gerçek-
leşen hediye takdiminde, Rek-
törümüz ve Hukuk Fakültesi 
Dekanımız konuşmacımıza 
teşekkürlerini iletti. İZÜ Ultra 
Aslan Takımı Üyeleri ise Saba-
hattin Zaim Üniversitesi yazılı 
Galatasaray atkısını Mehmet 
Helvacı’ya hediye etti. Katılım-
cılarla hatıra fotoğrafı çektiren 
Helvacı güzel organizasyon 
için teşekkürlerini iletti.

Sabahattin 
Zaim İslam 
ve Ekonomi 

Sempozyumu 
Gerçekleştirildi

Panelin açılış konuşması 
ve moderatörlüğünü yapan 
Eğitim Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, 
Akif’in lider kişiliğine dikkat 
çekti. Mehmet Akif Ersoy’un 
döneminin lideri olduğunu ifa-
de eden Dekanımız; “Akif, mil-
letimizin en hüzünlü dönemin-
de, geleceğe yönelik planlarını 
yitirdiği bir dönemde liderlik 
yapmıştır. Akif, tabii bir liderdir. 
O dönemde milletimize nefes 
vererek yeniden koşmasına 
sebep olan insanlardan biridir. 
Bir dava adamıdır. Hayatın her 
yönüne İslami bir bakış getiren 
ve bu bakışı devrine uygun 
bir şekilde yorumlayan bir in-
sandı. Bildiğiniz gibi Akif kam-
püsümüzde yer alan Ziraat 
Mektebinden mezundu. Yani 
öğrencilerimiz, Akif’le aynı 
okulda okuduğunu söyleye-
bilir. Ben de Akif’le aynı okulda 
öğretim görevlisi olduğumu 
söyleyebilirim” dedi. 

Mehmet Akif’in torunu 
Selma Argon Şairin aile yönü-

ne dikkat çeken bir konuşma 
yaptı. Milli Şairimizin çocuk-
larına yazdığı mektuplardan 
örnekler okuyan Selma Argon, 
Akif’in ne denli ilgili bir baba ve 
dede olduğunu bizlere gös-
terdi. Bitlis Eren Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. İbrahim Kavaz 
“Bu millet var oldukça Akif de 
var olacaktır” cümlesini vur-
guladı. Kavaz, Milli Şairimizin 
hayatı ve sanatı arasındaki 
uyuma dikkat çeken bir ko-
nuşma yaptı. Panelin son 
konuşmacısı Fatih Sultan 
Mehmet Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fatih Andı ise Akif toplum 
tarafından karşılıksız sevilen 
nadir insanlardandır dedi. Andı 
sözlerine şöyle devam etti; 
“İstiklal Marşı’nı okurken ne 
söylediğimizin farkında olmalı, 
dimdik durmalı ve bir duruş 
sergilemeliyiz.”

Öğrencilerimizin yoğun ilgi 
gösterdiği panel, hediyeleşme 
töreniyle son buldu.

İstanbul İktisatçılar Derneği tarafından düzenlenen 
“Göç ve Ekonomi” temalı “Sabahattin Zaim İslam ve 
Ekonomi Sempozyumu”, Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyumda 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Göç, Uyum ve 
Ekonomi” konulu oturumun başkanlığını yaptı. 

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen sempozyumda konuşan Numan Kurtulmuş, 
“Sabahattin Zaim Hocamız hakkında akşama kadar 
konuşsak kendisini yeterince anlatmış olamayız. Ama 
gerçekten aradan 8 sene geçmiş olmasına rağmen 
kendisini hâlâ aramızdaymış gibi hissediyoruz. Hâlâ 
özlemimizin çok büyük olduğunu bu vesileyle bir kere 
daha hissetmiş olduk” dedi. 

Kurtulmuş, “Üniversitelere neden bu kadar çok 
asistan alınıyor?” şeklindeki ifadelere karşı Sabahattin 
Zaim’in, “Biz fidan ekiyoruz, tohum ekiyoruz. Allah’a çok 
şükür bu ektiğimiz tohumların, fidanların hiçbirinde de 
yanlışlık olmadı. Hepsi doğru düzgün yeşerdi” dediğini 
aktararak, hocanın Türkiye’de hem bir döneme şahit 
olan hem bir dönem içerisinde ülkenin kendi kültürü 
üzerinde yeniden yükselmesini sağlayacak neredey-
se her çalışmada emeği bulunan büyük bir şahsiyet 
olduğunu söyledi. 

Rahmetle, şükran ve minnetle andıkları Sabahattin 
Zaim’in isminin bile herkese hangi konumda, hizmette 
olunursa olsun insanlara hizmet etmeyi, memlekette 
ve dünyanın her yerinde insan-ı kamiller yetiştirilmesi 
için emek sarf etmeyi hatırlattığını aktaran Numan Kur-
tulmuş, hocanın hem beşeri hem insani anlamdaki tüm 
olgunlukları akla getiren bir şahsiyet olduğunu kaydetti. 

Numan Kurtulmuş’un konuşmasının ardından 
sempozyum oturumlarına geçildi. Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut, “Göç, Uyum ve Ekonomi” konulu 
ilk oturuma başkanlık yaptı. Aynı oturumda Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Kadir Canatan 
da bir sunum gerçekleştirdi. Sempozyumda Prof. Dr. 
Kadir Canatan, kendisi tarafından hazırlanan “2014 Yılı 
Hollanda İnsan Hakları Raporu” Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş’a takdim etti. 
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Türkiye’nin Beşeri Sermaye 
Potansiyeli ve İnsani Gelişme 
İndeksindeki Trendi Semineri

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülte-
miz, akademisyenlerinin araştırma yaptığı 
konulardaki bilgi birikimi ve tecrübelerini 
paylaşmaya yönelik etkinlikler düzenliyor. 
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Se-
minerleri adıyla her hafta gerçekleştirile-
cek etkinlikler, Dekanımız Prof. Dr. İbrahim 

Güran Yumuşak’ın yaptığı sunumla başladı. 
Etkinlikler serisinin ilk başlığı “Türkiye’nin 
Beşeri Sermaye Potansiyeli ve İnsani Ge-
lişme İndeksindeki Trendi” olarak belirlendi.

Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Güran 
Yumuşak, iktisadi gelişmenin temel itici 
güçlerinden biri olan ve eğitilmiş/nitelikli 
iş gücü olarak tanımlanan beşeri serma-
ye konusu ele alınarak, geçtiğimiz hafta 
yayınlanan İnsani Gelişme İndeksi 2015 
raporunda Türkiye’nin gelişme trendini 
analiz etti. Sunumuna beşeri sermaye ve 
beşeri kalkınma kavramlarını açıklayarak 
başlayan Dekanımız, bunun sadece eko-
nomik zenginliği değil, bilgi teknik, yetenek, 
girişimcilik ruhu gibi faktörleri de kapsadı-
ğını ifade etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Teşkilatının düzenli olarak yayınladığı İn-

sani Gelişme Endeksinde Türkiye’nin 72. 
Sırada yer aldığını ifade eden Dekanımız; 
“Bu raporda 188 ülke yer alıyor. Türkiye 
2009 yılından bu yana 16 basamak yük-
seldi. Bu sıçrama büyük bir başarı, ülkeler 
arasında başka bir örneği yok. Yine rapo-
run verilerine göre Türkiye’de GSMH’nın 
1980-2014 yılları arasında yaklaşık yüzde 
140 oranında arttığını görüyoruz. Aynı 
tarihlerde ortalama yaşam süresi ve okula 
devam süreleri gibi değerler de ciddi an-
lamda yükselmiştir. Raporun tamamını 
şöyle yorumlayabiliriz; Genç ve dinamik 
nüfusa sahip Türkiye’nin eğitim süresin-
deki artış ve gelir eşitsizliğindeki azalma 
neticesinde önümüzdeki dönemde önü 
açıktır. Beşeri sermaye potansiyelini ge-
liştirmesi mümkün olacaktır” dedi.

Borsa İstanbul’da Kariyer İmkanları
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Seminerleri adıyla fakültemiz tarafından 
her hafta düzenlenen etkinliğin bu haftaki 
konuğu Borsa İstanbul Başkanı Doç. Dr. 
Talat Ulusever oldu. 7 Ocak 2016 Per-
şembe günü kampüsümüzde düzenlenen 
etkinliğe, İşletme fakültesi öğrencilerimizin 
yanı sıra akademisyenlerimiz de yoğun 
ilgi gösterdi. 

Etkinlik öncesinde düzenlenen özel 
toplantıda, Borsa İstanbul Başkanı Talat 
Ulusever ile üniversitemiz yönetimi ve aka-
demisyenlerimiz olası işbirlikleri hakkında 
görüşme yaptı. Üniversitemiz ile Borsa 
İstanbul arasında önümüzdeki dönemde 
özel eğitim programları ve ortak projeler 
gerçekleştirmek için ilk adımlar atıldı. İşlet-
me ve Yönetim Bilimleri Dekanımız Prof. Dr. 
İbrahim Güran Yumuşak, önümüzdeki yılda 
fakültemizin Borsa İstanbul işbirliğinde 
pek çok çalışmaya imza atacağını söyledi. 

Öğrencilerimizle bir araya gelen Ta-
lat Ulusever, Borsa İstanbul kapılarının 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
öğrencilerine her zaman açık olduğunu 
belirterek, staj ve iş imkanlarından bahsetti. 
Borsa İstanbul’un staj için iyi bir kurum 
olduğunu ifade eden Ulusever, “Sabahattin 
Zaim adı bizler için çok şey ifade ediyor. 
Bu üniversitenin öğrencileri için her za-

man pozitif ayrımcılık yaparız. Gelin Borsa 
İstanbul’da staj yapın. Kapımız sizlere her 
zaman açık” dedi. Öğrencilere seçtikleri bir 
alanda uzmanlaşmaları konusunda tav-
siyede bulunan Ulusever, bunun kariyer 
şekillendirmekteki önemine dikkat çekti. 
Borsa İstanbul Başkanı sözlerine şöyle 
devam etti; “İktisat çok geniş bir alan, ama 
uzmanlaşabileceğiniz pek çok alt başlık 
var. Sevdiğiniz bir alanda uzmanlaşmanızı 
tavsiye ederim. Bir konu seçip onu çok 
iyi araştırmaya başlayınca, bu yol sizi iyi 
bir yerlere götürüyor. Sadece derslerinizi 
değil, seçtiğiniz alanda dünyayı takip et-
meniz gerekir. Kendi alanınızda ortalamanın 
üzerinde bilgi sahibi olduğunuz zaman bu 
size iyi bir kariyerin kapılarını açıyor” dedi.

Rektörümüzün Dünyanın farklı böl-
gelerindeki talebeler ile Türkiye’dekileri 
kıyaslar mısınız sorusu üzerine Türkiye’deki  
üniversite sayısının artmasına değinen Ta-
lat Ulusever, “Dünyanın pek çok bölgesin-
de akademisyenlik yapma şansı buldum. 
Örneğin Arabistan’daki öğrenciler, belki de 
onları zorlayan şartlar olmadığından çok 
tembeller. Amerika’da ise hemen herkes 
üniversiteye girme şansına sahip olduğu 
için, kolay elde ettiklerinden kıymet bilmi-
yorlar. Benim öğrenci olduğum zamanlarda 
üniversiteye girmek çok zordu. Şimdi Tür-
kiye’deki üniversite sayısının arttığını görü-
yoruz. Artık üniversiteye gitmek kolaylaştı. 
Ama kalitenin de aynı şekilde artması için 
çalışmalar yapılması lazım” dedi. 

ZAİM’DEN HABERLER
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Dünya’da ve Türkiye’de
Helal Gıda Olgusu Paneli

Üniversitemiz Gıda Mühen-
disliği Bölümü koordinasyonun-
da ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
katkılarıyla, Dünya’da ve Türki-
ye›de Helal Gıda Olgusu Paneli 4 Ocak 
2016 Pazartesi günü kampüsümüzde 
düzenlendi. Helal ve Koşer gıda konu-
sunda Dünya çapında bir akademisyen 
olan Prof. Joe M. Regenstein’in (Colle-
ge of Agriculture & Life Sciences Food 
Science Cornell University) konuşma-
cılar arasında olduğu panel, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden ve Türk Standartları 
Enstitüsü’nden (TSE) de uzmanların ka-
tılımıyla gerçekleşti. Panelde, Türkiye’de 
ve dünyada helal gıda ekonomisi, helal 
gıda ve kosher gıda, helal beslenmede 
dikkat edilmesi gereken hususlar, Tür-
kiye’de helal gıda olgusu gibi konulara 
yer verildi. 

Panelin açılış konuşmasını yapan 
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanımız 
Prof. Dr. Bülent Nazlı, bu konunun üni-
versiteler işbirliğinde masaya yatırılma-
sının önemine dikkat çekti. Helal Gıda 
konusunun önemli olduğunu devlet 
desteği ve kurumlar işbirliğinde yürü-
tülmesi gerektiğini ifade eden Prof. Nazlı, 
“Yeme-içme insanın birincil ihtiyacıdır, 
insanın varlığından itibaren başlar. Helal 
Gıda ise tüm Müslümanları ilgilendiren 
bir şey. Çağımıza uygun, bilimsel geliş-
melere uygun standartasyona gidilmesi 
gerekiyor. Bilim ile İslam her zaman bir 
aradaydı. Bununla birlikte Müslüman 
olmayan ülkeler bile bu konudan eko-
nomik anlamda gelir elde etmek için 
çalışmalar yapıyor. Çünkü dünyada çok 
büyük bir pazar oluştu. 1.8 milyara ya-
kın Müslüman grubu var ve bunların en 
önemli ihtiyacı beslenme. Birçok ülke, 

kendi insanına yedireceği gıdalar için 
helal olma şartı koymaya başladı. Helal 
gıda demek hiçbir şekilde insan sağlı-
ğına ve maneviyatına zarar vermeyen 
gıda demek. Dolayısıyla insan sağlığı 
ve refahı açısından önem taşıyor. Gıda 
hileleri insanları rahatsız ediyor” dedi. 

Konferansta konuşan Rektörümüz 
Prof. Dr. Mehmet Bulut, son dönemlerde 
İslam ekonomisi ve finans konularında 
yaptıkları çalışmalara ek olarak helal 
gıda endüstrisiyle ilgili adımlar attıklarını 
belirtti. Üniversitenin helal gıda pazarı 
kapsamında yaptığı işbirliklerine deği-
nen Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Burada 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Cornell Üniversitesi ve TSE 
işbirliği ile bu semineri gerçekleştiriyo-
ruz. Özellikle son dönemlerde 2 trilyon 
dolarlık helal gıda endüstrisinde Türki-
ye’nin payı giderek artmaya başladı. Ma-
lezya dünyadaki helal endüstrisi alanına 
öncülük ediyor. Ama bizim burada gıda 
mühendisliği bölümünde yapacağımız 
çalışmalar ve açacağımız laboratuvarlar 
ile başta TSE olmak üzere sivil toplum 
kuruluşlarıyla, üniversitelerle, devlet ku-
rumlarıyla ve dünyada bu alanda başarı 
sağlamış üniversitelerle yapacağımız 
işbirliği ile Türkiye’nin bu konuda bir 
merkez olmasının mümkün olduğunu 
düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Helal gıda ile kosher gıda karşılaştır-
malarına değinen Cornell Üniversitesi’n-
den Prof. Joe M. Regenstein, “Kosher ve 
helal gıda Dünya yemek endüstrisinde 

önemli bir yer ediniyor. 
Bunu bir din olarak değil, 
bir endüstri olarak görmek 
gerekiyor. Bugün 6 milyon 

Yahudi ve 7 Milyon Müslüman kosher 
ve helal gıda alıyor. Kosher ve helal 
gıda arasındaki benzerlikler çok fazla. 
Tek fark, kosher gıda tüketiminde alkol 
kullanımında herhangi bir sakınca yok. 
Helal tüketim noktasında kosher gıda-
lar içerisinde alkol yoksa Müslümanlar 
tarafından da tüketilebiliyor. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde şuan endüstriyel 
olarak üretilen gıdaların neredeyse yüz-
de 40’ı kosher konseptinde üretiliyor” 
diye konuştu. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Os-
man Sağdıç ise helal beslenmede dikkat 
edilmesi gereken hususlar hakkında bir 
konuşma yaptı. Helal gıda olgusu konu-
sunda bilincin son zamanlarda gelişme-
ye başladığını ifade eden Prof. Sağdıç; 
“Helal gıdanın iki boyutu var. Birincisi 
gıda mühendislerinin verdiği doneler 
diğeri de İlahiyattan gelen bilgiler. Es-
kiden herkes kendi yiyeceğini kendisi 
yapıyordu. Sonra bu ürünleri başkasına 
satmak için ticari kaygı içinde yapmaya 
başladık. Tüketici olarak dini hassasi-
yetlere göre tüketmek istiyoruz. Ticari 
boyutta ise satmak için sertifikalandır-
maya ihtiyacımız var. Helal ve haram 
kavramları çok hassas konular ve birileri 
yerine kolaylaştırıldığında dinden çıka-
cak boyutlara gidebiliyor” dedi. Panelin 
bir diğer konuşmacısı Türk Standartları 
Enstitüsü Genel Sekreter İdari Yardımcısı 
Doğan Yazar Türkiye’de Helal Gıda uygu-
lamalarını detaylarıyla paylaştı.

ZAİM’DEN HABERLER
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“Hollanda İnsan Hakları Raporu 2014”
Paneli Gerçekleştirildi

Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve 
dönüşüm geçirmiş ülke olarak “Yeni Hol-
landa”nın göçmen ve azınlıklarla sınavına 
ışık tutmaya çalışan Hollanda İnsan Hakları 
Raporu 2014 yayınlandı. Raporun içeriği 
hakkında bilgiler vermek ve Hollanda’da 
yaşanan sıkıntıları ele almak amacıyla 
organize edilen, “Hollanda İnsan Hakları 
Paneli” 29 Aralık 2015 Salı günü kampü-
sümüzde gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Mehmet Akif Ersoy Fu-
aye Salonu’nda gerçekleştirilen panelin 
açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Bulut yaptı. Bulut, “Üniversiteler 
toplumun deniz feneridir. Bu tip çalışma-
ları üniversitelerin yapması önemlidir. Bu 
çalışmayla yurt dışında Müslümanlara 
karşı yapılan ayrımcılık ortaya kondu ve 
doğru İslam’ın ne olduğu konusunda bir 
fikir oluşturuldu” dedi.

Daha sonra söz alan Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Kadir Cana-
tan, rapor hakkında bilgiler verdi. Neden 
bu raporun yazıldığını söyleyen Prof. Dr. 
Kadir Canatan, “11 Eylül konjonktüründen 
sonra ortaya bazı problemler çıktı. Hol-
landa buna karşı önlem olmak amacıyla 
bir insan hakları hareketi başlattı. İnsan 
hakları enstitüsü kuruldu ve her yıl rapor 
yayınlamaya başladı” dedi. Rapor yazılır-
ken yapılan çalışmaları anlatan Canatan, 
“Yazılı medyayı takip ettik. Türklere ait ve 
internette yayınlanan gazetelerin haber-
lerini taradık. Haber ajanslarının Türkiye 
için yaptığı haberleri taradık ve kronolojik 
olarak sıraladık. Bunun sonucunda 170 
sayfalık bir rapor ortaya koyduk. Bu rapor 
hazırlanırken sadece aleyhimize değil, aynı 
zamanda lehimize de olan çalışmalara yer 
verildi” diye konuştu.

 Hollanda’da yaşanan olaylarla ilgili ör-
nekler veren Doç. Dr. Ahmet Yükleyen, “Ya-
şanan olaylarda medya yani olayın imajı 
önemlidir. İmaj; yaşanan olayın medyada 
ne kadar yer bulduğu ya da bulmadığıdır. 
Hollanda medyası azınlıklar konusunda 
medya ahlakı, mesleki ahlakı ön planda 
tutmalıdır. Sadece olumsuzlar değil, olumlu 
olaylarda ön plana çıkarılmalıdır.

Kavramsal olarak birleşik kimlikler 
kullanılmalıdır” dedi. 

Prof. Dr. Talip Küçükcan ise yazılan 
rapor ile bir rüyanın gerçekleştiğini belir-
terek, “Bugüne kadar başka ülkelerdeki 
araştırmacılar ülkemize gelip araştırmalar 
yaparken, ilk kez Türkiye’den bir ekip insan 
hakları ihlali üzerinde bir araştırma yaptı 
ve bir rapor ortaya koydu. İnşallah bu tip 
araştırmalar başka ülkeler üzerinde de 
devam eder. Bu tip araştırmalar arttırılıp 
tüm raporlar toplanarak bir Avrupa Yıllığı 
oluşturulması ülkemiz için çok önemlidir. 
Bu raporda öneriler kısmı olması gerekiyor. 
Bu rapor İngilizceye çevrildiğinde bizim gibi 
siyasetçiler içinde birincil kaynak oluştu-
racaktır” diye konuştu.

İbrahim Altay da raporun çok yararlı 
olduğunu belirterek, raporun özellikler Hol-
landa diline çevrilmesi gerektiğini söyledi. 

Panel, katılımcılara Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut tarafından hediye tak-
dimi ile sona erdi.

5.000 Osmanlıca Eser 
Kütüphanemizdeki Yerini Aldı

Osmanlıca kitap koleksiyonu, 5 bin ra-
kamını aşan İZÜ Kütüphanemiz, farklı alan-
larda çalışma yapan birçok araştırmacıya 
kaynak sağlıyor. Haftanın her günü hizmet 
veren Kütüphanemizin kapıları, eserlerden 
faydalanmak isteyen herkese açık.

 Büyük çoğunluğu satın alınan eserle-
rin oluşturduğu koleksiyon, İZÜ Kütüpha-
nesini bu alanda ilkler arasına sokuyor. Bu 
güzide koleksiyonda müteferrika baskıları 
haricinde, Osmanlıca olarak basılmış kitap-
ların önemli bir bölümü yer alıyor. İZÜ Kü-
tüphanesinin sahip olduğu kitaplar içinde; 

Türk ve Batı edebiyatı, tarih, hukuk, eğitim, 
ilahiyat, matematik, coğrafya, iktisat, se-
yahatnameler gibi farklı konularda çok 
sayıda esere rastlamak mümkün oluyor. 
Rektörümüz, Osmanlıca kitaplar koleksi-
yonunu geliştirmeye devam edeceğimizi 
ifade ediyor. 

Üniversitemizin kurulduğu günden 
itibaren her konuda en iyiler arasına gir-
mek amacıyla büyüyüp, gelişmeye devam 
ettiğini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Bulut, Kütüphane’nin Osmanlıca 
koleksiyonu hakkında açıklamalarda bu-

lundu. Ücretsiz Osmanlıca Kurslarımızın 
önemine de değinen Rektörümüz, “Os-
manlı Medeniyeti, ilim ve bilimde çok ileri 
bir seviyedeydi. Bize bunu unutturdular. 
Yıllarca ecdadımızın bin bir konuda yaz-
dıklarından, bilgi birikiminden uzak kaldık. 
Birkaç senedir ülkemizde bu alanda bir 
uyanış söz konusu. Üniversitemizde de 
iki yıldır açtığımız ücretsiz dil kurslarında 
Osmanlıcayı da öğrencilerimize öğretiyo-
ruz. Geliştirdiğimiz “En Az 3 Dil” projemizle, 
öğrencilerimize, lisans eğitiminiz boyunca 
mümkün olduğunca çok dil öğrenin, biz 
size her türlü imkânı sunuyoruz, diyoruz. 

ZAİM’DEN HABERLER
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Sivil Toplum ve Gençlik
Paneli Gerçekleşti

Hür Medeniyet Kulübü’ nün katkıla-
rıyla düzenlenen Sivil Toplum ve Gençlik 
Paneli, İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut’un 
gençleri selamlaması ile başladı. Bulut, 
gençlerle toplum için/ toplum içinde ça-
lışmanın gerçek bir hareketlilik sağladığını 
belirtti. Panele ön ayak olan Ensar Vak-
fı’na ve Hür Medeniyet Kulübüne, Vakıf 
Gönüllülerine, katılımcı Profesörlerine ve 
bilhassa panele katılan öğrencilere te-
şekkür edip, bu gibi gençlikçalışmalarımız 
henüz başlangıç, gençlerimiz daha fazla-
sını hakediyor, dedi. Açılış konuşmasına 
devam eden Ensar Vakfı Genel Müdürü 
Hüseyin Kader ise Vakıf Medeniyeti ola-
rak bu topraklarda kurulan yurdumuzun 
toplumsal çabaları hayatın kendisi ola-
rak gerçekleştirdiğini, insanın medeniyeti 
medeniyetin ise insanlığı oluşturduğunun 
altını çizdi ve “Cennetiniz Yurt, Yurdunuz 
Cennet olsun” diyerek sözlerini bitirdi.

Sivil Toplum ve Gençlik Panelinde bazı 
notlar: Prof. Dr. Ergün Yıldırım; “Modern 
devletler insanı pasifleştirir. Hayatın işareti 
ise sivil toplumdadır.” Her kavmin bir eceli 
vardır” diye geçiyor Kuran’ı Kerim’de. Ve 
“Bir toplum kendini değiştirmedikçe biz 
o toplumu değiştirmeyiz” diye de geçer. 
Değişimin ve canlılığın dinamik gücü ise 
gençlerdir. Gençlerin pasifleşmesi o top-

lumun eceli olacaktır. Gençlerin aktiviteleri 
ise o toplumu ayakta tutacaktır, geliştire-
cektir ve/ve değiştirecektir. Anadolu’da 
İslamlaşmadan önce öncüler geldi. İlk önce 
diriliş ve uyanışla ahilerin, manevi şahsi-
yetlerin bu topraklarda dünyeviliğe daha 
az, özgürlüğe daha çok bağlı olan gençlere 
etki etmesiyle çürümeden Diriliş’e geçildi…”

Yusuf Kaplan; “Sivil toplum değil gönül 
toplumu demeliyiz.” Toplum organik özellik-
lerini yitirdi mekanik özelliklerine büründü 
ve dolayısıyla ruhsuzlaştı. ”Sosyal Toplu-
mun en önemli aygıtlarından biri bireydir, 
birey parçalanmış kişilik demektir. “Her 
kişi aslında özgündür (unique). hiçbir insan 

birbirine benzemez. Her insan keşfedilme-
miş bir kıtadır Dolayısıyla İnsan bir keşif 
yolculuğudur.” İslam dünyası kül oldu fakat 
Müslümanlar imanlarını ve özlerini yitirme-
diler. Osmanlı kapitalizme direndiği için bilfiil 
çökmüştür, tarihten silinmiştir. 28 Şubat 
süreci tam anlamıyla zihinleri körleştirme 
sürecidir. Bizim önümüzü açacak gençlik 
bütün insanların sorunlarını omuzlarında 
taşıyacak bir gençliktir. “Öz” özgünlüğün 
ve özgürlüğün kaynağıdır.

Panel, katılımcılara Danışman hocamız 
Yusuf KAPLAN tarafından hediye takdimi 
ve Hür Medeniyet Yönetim Kurulu hatıra 
fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Hangi alanda eğitim görürse görsün, tüm 
öğrencilerimize Medeniyetinizin ilim ve 
bilimdeki birikimini almak için Osmanlıca 
öğrenin diyoruz. Kütüphanemizi de aynı 

niyetle geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.

 Osmanlıca kitapların sadece İstan-
bul’da basılanlar eserlerden oluşmadığını 

ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, “Osmanlı coğrafyası ile Avrupa ve 
Asya’nın birçok farklı şehrinde basılmış 
eserler de koleksiyonumuzda bulunuyor. 
Bugünkü sınırlarımız içinde Ankara, Bursa, 
İzmir, Kastamonu, Aydın, Erzurum, Eski-
şehir ve sınırımız dışında kalan Osmanlı 
şehirlerinden Kahire, Bosna, İskenderiye, 
Selanik, Halep, Cidde ve Girit’te basılan pek 
çok eser kütüphanemizde mevcut. Bakü, 
Bahçesaray, Kazan gibi medeniyetimizde 
önemli yer tutan şehirlerin yanında Paris, 
Cenevre, Heidelberg, Leiden, Helsinki Dar-
mstad, Moskova ve Tokyo gibi şehirlerde 
basılmış, Osmanlıca yazılmış eserlere İZÜ 
Kütüphanesi’nden ulaşabilirsiniz. Bu an-
lamda en zengin kütüphanelerden birine 
sahibiz. Ve kütüphanemizi geliştirmeye 
devam edeceğiz” dedi.
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İslam Ekonomisi ve
Finansı Kursu Başladı

Üniversitemiz Uluslararası İslam Eko-
nomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (İZUİSEFAM) tarafından, bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen İslam Ekonomi-
si ve Finansı Kursu Kış Okulu 25 Ocak 
tarihinde başladı. Rektörümüz Prof. Dr. 
Mehmet Bulut’un açılış dersi ile başlayan 
kış okuluna, 20 farklı üniversitenin İktisat 
ve İlahiyat bölümlerinden 50 öğrenci ka-
tılım gösterdi. Günümüz ekonomik siste-
minin temel sorunlarına çözüm önerileri 
getirmek amacıyla başlattığımız İslam 
Ekonomisi ve Finansı Kursu Kış Okulu 
25-29 Ocak tarihleri arasında Kampü-
sümüzde devam edecek.

İşletme ve Yönetim Bilimler, Dekanı-
mız Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak’ın 
yaptığı açılış konuşmasında; “Üçüncüsü-
nü organize ettiğimiz İslam Ekonomisi ve 
Finans kursuna farklı üniversitelerinden 
çoğunluğu İktisat ve İlahiyat olmak üzere 
lisans seviyesinde öğrenciler katılıyor. Bu 
kursla beraber, Türkiye’de bu alanda lisans 
eğitimi verilmediği için en erken seviye-
de farkındalık oluşturarak bu konuya ilgi 
duyan öğrencilerin kendilerini geliştirme-
lerini amaçlıyoruz” dedi. Üniversitemizin, 
İslam Ekonomisi alanındaki faaliyetlerinin 
3 ayakta toplandığını belirten Dekanımız 
“Faaliyetlerimizin ilk ayağında lisansüstü 

Teknoloji Transfer Ofisimizi,
Genç Mucitlerle Açtık

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “2015 
Mali Destek Programı” ile kurulan ve faali-
yet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi’mizin 
(İZÜTTO) resmi açılışı, 8 Şubat Pazarte-
si günü gerçekleştirildi. Açılış, Teknoloji 
Transfer Ofisimizin KOSGEB ve İŞKUR 
işbirliğinde gerçekleştirdiği Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi alan öğrencilere dü-
zenlediği sertifika töreniyle renklendi. 
İZÜTTO bünyesinde KOSGEB ve İŞKUR 
işbirliğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
alan, yaşları 7 ila 17 arasında değişen 
gençler “Bir fikrin mi var? Gençler” prog-
ramında AR-GE desteği almaya hak ka-
zanmıştı. Genç mucitlerin sertifika töreni 
ardından İZÜTTO açılışı yapıldı, mucitlerin 
buluşları açılışta sergilendi.  

Üniversitemiz, Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdare-
si Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İş Ku-
rumu (İŞKUR) işbirliğiyle gerçekleştirilen 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi. 
Uygulamalı Girişimcilik eğitimi alan ve 
yaşları 7 ila 17 arasında değişen gençler, 
“Bir fikrin mi var? Gençler” yarışmasına da 
katıldı. Yarışmaya katılan gençlerden, 6 
genç mucit KOSGEB’ten AR-GE desteği 
almaya hak kazandı. 

 “Türkiye’nin Hedeflerinde En Önemli 
Unsur Nitelikli Beyin Gücüdür”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hede-

finde ulaşması için en önemli kaynağın 
nitelikli beyin gücü olduğunu ifade etti. 
Türkiye’nin ‘orta gelir tuzağından’ çıkması 
için yenilikçilik ve inovasyona ihtiyaç duy-
duğunu ifade eden Rektörümüz, “Bu tür 
hedefleri olan ülkelerin, orta gelir tuzağını 
aşabilmesi için, üniversite - sanayi işbirliği 
kritik rol oynuyor. Ülkemizde, üniversite 
sanayi işbirliği AR-GE çalışmalarında son 
zamanlarda, üniversitelerde kurulan, Tek-
noloji Transfer Ofisleri’nin devreye girme-
siyle bir artış oldu. Üniversitemiz olarak 
biz de Teknoloji Transfer Ofisimizle, yenilik 
ve girişimcilik alanında eğitimler vermeye 
başladık. Bu ilk eğitimimizde üniversite 
talebelerimizin yanı sıra, 7 yaşından 17 
yaşına kadar ülkemizdeki potansiyelleri 

Yeterli ve sağlıklı beslenildiğinde siyah 
çay tüketiminin bilinenin aksine faydalı 
olduğunu belirten İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülcan 
Arusoğlu, “Antioksidan öğeleri açısından 

baktığımızda gerek yeşil çay gerekse si-
yah çay veya beyaz çay arasında bir fark 
yok” dedi.

“ÇAY ZİHİNSEL PERFORMANSI AR-
TIRIYOR”

“Çayın içerisinde bulunan L-theanin 
maddesinin yine çay içerisinde bulunan 
kafeinle birleşerek bu etkiyi gerçekleş-
tirdiği düşünülüyor” diyen Yrd. Doç. Dr. 
Gülcan Arusoğlu, açıklamalarına şöyle 
devam etti: “Günde 3-4 bardak içilen çay 
zihinsel performansı artırıyor. Yani zinde 

Öğretim Üyemiz Gülcan 
Arusoğlu, Siyah Çay 
Hakkında Doğru Bilinen 
Yanlışlara Değindi
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programlarında hızlı bir şekilde yürütüyo-
ruz. İkinci ayağımız, sektöre yönelik. Bu-
nunla ilgili de Mart ayında başlayacak bir 
sertifika programımız faaliyete geçecek. 
Sektörde çalışan ve bu alana ilgi duyan 
profesyonellerin eğitimini gerçekleştire-
ceğiz. Üçüncü ayakta olan bu kursumuz 
ise daha çok sosyal amaçlı. Farklı üni-
versitelerden öğrencileri, bir araya geti-
rerek kaynaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
öğrencilerimizin bu konuyla ilgili bilimsel 
temellere dayanan bilgilerle donanarak 
kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Kur-
sumuzda Kayseri, Sakarya, Zonguldak ve 
Erzincan gibi şehirlerdeki üniversitelerden 
hocalarımız eğitim verecek. Bu alanda söz 
sahibi, yayını olan en önde giden hocaları 
davet ettik” şeklinde konuştu. 

İslam Ekonomisi ve Finansı Kursu Kış 
Okulu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut’un ‘Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam 

Ekonomisi’ konulu dersiyle devam etti. 
Üniversitemizin adının İslami Finans ala-
nında Türkiye’nin öncülerinden Rahmetli 
Sabahattin Zaim Hocadan geldiğine vur-
gu yapan Rektörümüz, “Ülkemizde İslam 
ekonomisi ve finans konusunda mastır ve 
doktora programlarını açan öncü üniversi-
teyiz. Şu anda bu konuyla ilgili hem Türkçe 
hem Arapça lisansüstü programlarımız var. 
Şimdi de İngilizce programa başlıyoruz. 
İstanbul’un küresel finans merkezlerine 
rakip olacağıyla ilgili hükümetimizin yö-
nelimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 
İslami finansın öneminin giderek arttığı bir 
dönemde ülkemizde bu konuyu daha öne 
çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Dünyada her geçen yıl üretimin art-
masına rağmen açlıktan ölenlerin sayısının 
da artmasına dikkat çeken Rektörümüz 
Prof. Dr. Bulut, “Küresel sistemde ortaya 
çıkan açlık, çevre sorunları, dengesiz-

likler ve felaketler günden güne artıyor. 
Bölüşüm ilişkilerine baktığımızda 2000’li 
yıllarda 78 iş adamının dünya üretiminin 
yarısına kadar serveti varken 2002 yılında 
bu sayı 62’ye indi. Yani dünyada üretim 
artıyor ama servet giderek daha az kişinin 
elinde toplanmaya başlıyor. Dünyada üre-
tim artıyor ama her yıl açlıktan ölenlerin 
sayısı da artıyor. Dolayısıyla küresel ikti-
sadi sistemde de yanlış giden bir şeyler 
var” dedi. 

Alanda söz sahibi olan akademisyen-
lerin, öğrencilerle bir araya geldiği kursta, 
İslam Ekonomisin Kurumsal Yapısı, İslam 
Akit Teorisi, Osmanlı İktisat Tarihi, Uluslara-
rası İslami Finansal Kurumlar, İslam İktisat 
Düşüncesi, İslam İktisat Düşüncesi, İslam 
Ekonomisinde Sosyal Adalet ve Mikro 
Finans, İslam Hukukunda Bankacılık ve 
Çağdaş İslami Finansal Ürünler gibi dersler 
yer alıyor.

keşfetmeye çalışıyoruz. Üniversitemiz 
ülkemize, ülke insanlarımıza ve insanlığa 
en büyük katkıyı vermek üzere, girişimcilik 
alanında, yetenekli beyinleri keşfetmeye 
öncülük edecektir” dedi.

Toplumumuzda icada karşı çıkan bir 
anlayış olduğunu ve bunun değişmesi 
gerektiğini ifade eden Rektörümüz, yenilik 
yapmak isteyen gençlerin önünün açıl-
ması gerektiğini vurguladı. Üniversitemizin 
sanayi ile işbirlikleri geliştirme noktasında 
hem akademisyenlerine hem de öğren-
cilere tam destek verdiğini ifade eden 
Rektörümüz sözlerini “Hayata geçmeyen 
ilim faydasız ilimdir” diyerek noktalanırdı. 

 “400 Bin Kişi Eğitilip, 400 Milyon TL 
Destek Sağlandı”

Yaptığı konuşmada, kurum olarak 400 
bin kişiye eğitimin yanı sıra, 400 milyon TL 
yatırım desteği sağlandıklarını ifade eden 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer; “Şu ana 

kadar 400 binin üzerinde kişi girişimcilik 
eğitimi aldı. Diğer taraftan, girişimci olanla-
ra da destek oluyoruz. Bugüne kadar 400 
milyon liraya yakın mali destek sağladık. 
Özelliklede gençleri görünce mutlu olu-
yoruz. Bugün burada “Bir fikrin mi var? 
Gençler” yarışmasında projelerini ortaya 
koyan ve daha sonra KOSGEB eğitimi alan 
gençlerimizi Sabahattin Zaim Üniversi-
tesi’nin katkılarıyla burada gördük” dedi.

 “Yenilikçi Fikirlerin Ticarileşmesini 
Amaçlıyoruz”

İZÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordi-
natörü Zafer Doğan ise, özgün değeri 
yüksek sürdürülebilir, yenilikçi değer ta-
şıyan fikirlerin; ticarileşmesi, uluslararası 
platformlarda bulunması ve ekonomiye 
katkı sağlaması için çalıştıklarını ifade etti. 

Yapılan değerlendirmelerin ardından 
ise sertifikalar verilerek mucitlerin icatları 
gezildi.

olma, odaklanma, algıda seçicilik, canlılık 
gibi etkiler söz konusu. Çay bilinçsiz tü-
ketildiğinde ise sayılan bu faydalar elde 
edilemiyor. Kalp damar hastalıklarında ve 
bir takım felçlerde günde 2-3 bardak çay 
içmenin bu riskleri azaltabileceğine dair 
pek çok çalışma var.”

“ÇAY, GÜNLÜK SIVI ALIMINA SUDAN 
SONRA İYİ BİR ALTERNATİF”

Siyah çayın doğru tüketimi ve doğru 
demlenmesi konusunda uyarılarda bulu-
nan Yrd. Doç. Dr. Arusoğlu, “Çay mümkün 
olduğu kadar yemek aralarında tüke-
tilmelidir. Yemekle birlikte tüketilmesini 
ise önermiyoruz. Günlük beslenmemiz 
sağlıklı ve dengeliyse çay; sudan sonra, 
sıvı ihtiyacımızın tamamlanmasında iyi bir 
alternatiftir. Bilinçsiz içildiğinde ise kansız-
lık, duyarlılık ve gerginlik gibi istenmeyen 
sebeplere yol açabilir. Aslında çay günlük 

toplam sıvı alımı için ilave olarak son derece 
önemli bir katkıdır.

Özellikle gebe ve emziren kadınların 
çay içimini sınırlandırmaları gerekir. Gebe-
lerde günlük 200 mg kafein aşılmamalıdır. 
Duyarlı ve hipertansiyonu olan bireylerde 
ise çayı mümkün olduğu kadar açık ve 
limonlu olarak tüketmelerini öneriyoruz. 
Kahvaltı edilirken önerilen içim yöntemi 
yine çayın açık ve limonlu olmasıdır. Ço-
cuklarda ise çay tüketimini önermiyoruz” 
açıklamalarında bulundu.
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Öğretmenlik Uygulama Projesi İle 
Teoriyle Pratiği Birleştiriyoruz

Üniversitemiz son sınıf öğrencilerine 
özel, teori ile pratiği bir araya getiren 
önemli bir projeye imza attı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ortak-
laşa yaptığımız “Öğretmenlik Uygulama 
Projesi” kapsamında Eğitim Fakültesi 
öğrencilerimiz teori ile pratiği bir ara-
ya getirecek, haftanın iki günü eğitim 
kurumlarında çalışacak. Öğretmenlik 
mesleğini uygulama imkanına kavuşan 
son sınıf öğrencileri, hem sağlık sigortası 
hem de ek gelir kazanacak. İlk olarak Eği-
tim Fakültesi son sınıf öğrencilerimizle 
başlayan proje, önümüzdeki dönemde 
tüm fakültelerdeki öğrencilerimizi kap-
sayacak. 

Eğitim Fakültesi öğrencilerimizin, 
kolej ve özel okullarda eğitim vererek, 
hem sigorta hem de maddi gelir elde et-
melerini sağlayacak projenin protokolü 9 
Şubat 2016 Salı günü Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut ile İŞKUR İstanbul 
İl Müdürü Muammer Coşkun arasında 
imzalandı.

Projenin imza töreninde açılış konuş-
masını yapan Eğitim Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ise, İŞKUR’la 
yapılan projenin alanında ve üniversi-
te camiasında bir ilk olduğuna dikkat 
çekti, İZÜ Eğitim Fakültesiyle başlayan 
projenin, ileride üniversitenin tüm fakül-
telerinde uygulanacağının da bilgisini 
verdi. Projenin gelişme sürecinde neler 

yaptıklarını anlatan Dekanımız; “Kendim, 
fakültem ve ülkem adına sevinçli bir gün 
yaşıyorum. Rektörümüzün de desteğiyle 
Türkiye’de bir ilk olan projemize imza atı-
yoruz. Öğretmenlik bir meslektir. Meslek 
eğitiminde uygulama yapmak en önemli 
noktalardan biridir. Bu projemizle gele-
ceğin öğretmen adayı öğrencilerimize 
mesleklerini en iyi şekilde öğrenme ve 
bundan bir ek gelir elde etme imkanı su-
nuyoruz. Bu Türkiye’de eğitim fakülteleri 
arasında bir ilktir” dedi.

Proje hakkında değerlendirmelerde 
bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut ise, söz konusu proje ile üniver-
sitemizin yeni bir atılıma geçerek teori 
ile pratiği birleştirdiğini söyledi. Rektö-
rümüz; “Artık üniversitemizde okuyan 
öğrencilerimiz alanı ile ilgili piyasada 
uygulama yapma imkanı buluyor. Bu 
projeye ‘uygulamalı eğitim’ diyebiliriz. 
Eğitim Fakültesi öğrencilerimiz alanla-
rında teorik olarak gördüğü dersleri, ilgili 
okullarda öğretmenlik yaparak pekişti-
recek. Dolayısıyla öğrencilerimiz bundan 
sonra her yönüyle teori ile pratiği bir 
araya getiren eğitim modeline geçmiş 
olacak. Bu proje diğer fakültelerimiz-
deki öğrencilerimiz içinde uygulanacak 
ve öğrencilerimiz kendi alanlarıyla ilgili 
sahada çalışma imkanı bulacak” dedi.

Proje sayesinde öğrencilerin, işvere-
ne maliyetsiz olarak hem sigortalı hem 

de maddi gelir elde edebileceğini belirten 
İŞKUR İl Müdürü Muammer Coşkun, im-
zalanan protokolü ‘kazanma ve geliştir-
me projesi’ olarak değerlendirdi. İŞKUR İl 
Müdürü Coşkun; “İŞKUR’un yaptığı pro-
jelerle yalnızca işsizlerin yararlandırıldığı 
zannediliyor. Yönetmelik değişikliğiyle 
şuanda üniversitelerde okuyan öğren-
cilerimiz boşta kalan zamanlarında hangi 
alanda kendini geliştirmek istiyorsa fiilen 
çalışacak. Protokolünü imzaladığımız 
proje ile de İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri 
haftada iki gün kolej ve özel okullara 
giderek eğitim verecekler. Bu süre içeri-
sinde her gittikleri gün için 50 TL. ödeme 
yapıldığı gibi 30 gün üzerinden de genel 
sağlık sigortası yapılacaktır ve bunların 
işverene maliyeti hiç olmayacaktır” dedi.

Ali İlseven ile Sertifikalı
NLP Eğitimi Gerçekleşti

İZÜ Girişimcilik Kulübünün katkıla-
rıyla Nlp Eğitimi Doç. Dr. Ali İlseven’in 

katılımı ile gerçekleşti. Programda “za-
man yönetimi, liderlik eğitimi, innovas-
yon ve yaşam koçluğu” eğitimleri verildi. 
Programa katılan öğrenciler uluslararası 
geçerliliği olan sertifikalara sahip olmaya 
hak kazandı.

Programa başlarken şehitlerimiz 
unutulmadı ve program başlangıcında 
şehitlerimiz için saygı duruşuna geçilip 
hemen ardından İstiklal Marşımız okun-
du. Katılımın çok yoğun olduğu prog-
ramda Doç. Dr. Ali İlseven eğitimine çok 
hızlı bir şekilde başladı. Tüm öğrencilerin 
dikkatini aynı yere toplayan konuğumuz 
samimi bir üslup ile eğitime devam etti. 

Eğitim esnasında katılımcıların isteği 
üzerine hipnoz yapmayı kabul eden 
konuğumuz tüm katılımcıları etkisi altı-
na aldı katılımcıların arasından rastgele 
seçilen öğrencimiz hipnotize oldu.

Eğitimin sonunda okul hayatına de-
ğinen Doç. Dr. Ali İlseven tüm öğrencileri 
Üsküdar’daki eğitim merkezine davet 
etti. Programımız Girişimcilik Kulübü 
Başkan Yardımcısı Erva Yıldırım eğitimin 
sonunda teşekkür konuşmasını yapıp Ali 
Bey’e hediyesini takdim ettikten sonra 
programımız sona erdi. Program çıkı-
şında tüm öğrenciler sertifikalarını aldı.
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İnternet Bağımlılığı Önleme 
Yüzyüze Projesi ve Kitap 

Lansman Toplantısı
Üniversitemizin de ortaklarından ol-

duğu, Ortaöğretimde İnternet Bağımlılığını 
Önleme “Yüz Yüze Devam Ediyor” Projesi 
Kapanış ve Kitap Lansman Programı 12 
Şubat 2016 Cuma günü saat 17.30’da 
Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda yapıldı. 
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun eşi 
Sare Davutoğlu Hanımefendi’nin de katı-
lım gösterdiği etkinlikte, proje tanıtımının 
yanı sıra proje kapsamında oluşturulan 
kitabın ana karakterleri olan “Yağmur ve 
Toprak” hedef kitlesiyle buluştu.

Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derne-
ği’nin (KASAD-D) yürütücülüğünü yapmış 
olduğu, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Gençlik Projeleri desteğiyle üç yıldır sü-
ren Orta Öğretimde İnternet Bağımlılığı 
Önleme «Yüzyüze Devam Ediyor» pro-
jesinin sonuç aşamasına geldi. Psikoloji 
Bölümü Öğretim Görevlimiz Ayşe Beyza 
Bıçakçı 3 yıldır devam eden projenin Yö-
netim Kurulu Üyeliği ve koordinatörlük 
görevini sürdürüyordu.

Proje kapsamında, internet bağımlılı-
ğını önlemek ile doğru ve güvenli internet 
kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, 
hedef kitlesi olan gençlerle ortak dili 
daha kolay kurabilmek için Yağmur ve 
Toprak isimli iki çizgi karakter oluşturdu. 
Karakterlerin, internet kulanım hikaye-
lerini anlatan kitap; internetin doğru kul-
lanıldığında ne kadar faydalı ve işlevsel 
olacağını gösterirken, kullanım amacının 
dışına çıkıldığında hayatımızı ne şekilde 
etkileyebileceğini görsel ve mizahi bir dille 
ortaya koydu. Kitapta ayrıca internet ba-
ğımlılığı, siberzorbalık ve güvenli internet 
kullanımı gibi konular da yer aldı.

Ortaöğretimde İnternet Bağımlılığı 
Önleme ‘Yüzyüze Devam ediyor’ projesi 
kapanış programı ve ‘Yağmur ile Toprak 
Çevirimiçi’ kitabının lansmanında konu-
şan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi 
Sare Davutoğlu, çocukları internetteki 
tehlikelerden korumak için ailelere de gö-
revler düştüğünü söyledi. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu 
ise yoksul ailelere verilecek ücretsiz in-
ternetin güvenli olacağını belirtti. Üç yıldır 
süren projeyle, 15-18 yaş arası gençlerde 
internet bağımlılığını önlemek amacıyla 
etkinlikler ve seminerler düzenlendi.

Törende katılan Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, “Moda 
deyimiyle internette sörf yaparken, kulla-
nıcıları kötü amaçlı yazılımlardan korumak 
için devletin, internet servis sağlayıcıla-
rın, ailelerin duyarlı olmasına çok büyük 
ihtiyacımız var. Sosyal hayatta, okulda, 
çevrelerinde yabancı kimselerle arkadaş-
lık etmesini istemediğimiz yavrularımızı, 
milyonlarca insanın arasına korumasız 
salıvermemiz düşünülemez” dedi.

Bilgisayar Çocuklarımızın Esiri Ol-
mamalı

Programa katılamayan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği 
mesajda şu ifadelere yer verdi; “Gelişen 
teknolojiyle birlikte internet bir yandan 
hayatımızı kolaylaştırırken, bir yandan da 
gençlerimizi kendisine esir eden bir araç 
haline dönüştü. Çocuklarımız bilgisayarın 
esiri değil, bilgisayar çocuklarımızın esiri 
olmalı. Bu konuda hem ailelerimize hem 
de gençlerimizi yetiştiren öğretmenleri-
mize büyük görevler düşüyor. Gençleri-
mizin internet bağımlılığını önlemek için 
gerçekleştirilen her projeye daha önce 
olduğu gibi bundan sonra da destek ver-
meye devam edeceğiz.”

Ücretsiz İnternet Güvenli Olacak

Yaptığı konuşmada, yoksul ailelere 
sağlanacak ücretsiz internetin güvenli in-
ternet olacağını ifade eden Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Dr. Sema Ramazanoğlu 
ise şöyle konuştu; “Çocuklarımızı inter-
netin içerisindeki bütün zararlı etkilerden 
korumamız gerek. İnternete ulaşacaklar, 
orada öğrenecekler ama burada ne fizik-
sel ne de zihinsel gelişimlerini engelleyici 
bir etki olmalı. Çocukluklarını yaşamaları 
lazım. Sosyalleşmelerini sağlayan bütün 
aktiviteleri kullanmalılar. Çocuklarımızın 
çantalarını kontrol ettiğimiz gibi ellerindeki 
elektronik aletleri de kontrol etmemiz 
gerekiyor. Bunun için de bizim 64’üncü 
hükümet olarak ilk üç aylık eylem planın-
da söz verdiğimiz işlerimizden biri, kısmen 
bizim bakanlığımızın da sorumluluğun-
da olan yoksul ailelere ücretsiz internet 
imkânı verilmesiydi. Bu sözümüz için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yoksul 
ailelerin çocukları da evlerinde ücretsiz 

internete ulaşabilme imkânına sahip ola-
caklar ama bu güvenli internet olacak”.

Tedbir Alıp Çözümler Oluşturmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise, 
“Bireyler, sanal bir âlemin düzensiz ze-
mininde yalnızlaşıyor” dedi. Sorunların 
konuşulmaktan ziyade çözümüne odak-
lanılması gerektiğini ifade eden Nabi Avcı; 
“Tamamen internetsiz bir dünya artık 
mümkün değil. Bunu da kimse savunmu-
yor zaten. Yapılacak iş tıpkı bu projede ol-
duğu gibi çocuklarımıza internet araçlarını 
doğru kullanmalarını öğretmek. Oradaki 
zararlardan korunmaları için gerekli zırhı 
onlara kazandırmak. Diğer yandan inter-
netteki faydalı içeriklerin sayısını arttır-
mak için de gayret sarf etmeliyiz” dedi.

Gençler Hareket Etmiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç ise, “Bir odanın içerisinde online iken, 
hayatla iç içe olduğunuzu düşünerek 
vakit geçirdiğinizde aslında hayattan 
kopuk olduğunuzun farkında değilsiniz. 
Gençlerimiz iletişim içerisinde elektronik 
dünyayı kullanıyorlar ama hareket etmi-
yorlar. Günlük hayat içerisinde bedensel 
aktiviteyi yapmak konusunda daha gay-
retli olmamız gerekiyor” diye konuştu. 
Mahallelerdeki halı sahaları arttıracaklarını 
da belirten Kılıç, “Tek amacımız çocuk-
larımız ve gençlerimiz daha fazla spor 
aktivitesi içerisinde bulunsun. Daha fazla 
birbiriyle fiziki anlamda temas içerisinde 
olsunlar” dedi.
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Küçükçekmece İlçesi 
“Üniversite Kazandırma Günleri” 

Kampüsümüzde Düzenlendi

Kampüsümüz, üniversiteye hazırla-
nan öğrenciler için düzenlenen anlamlı 
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sefaköy 
Fen Bilimleri Temel Lisesi, ilçedeki lisele-
re özel düzenlediği “Üniversite Kazandır-

ma Günleri” eğitimlerini kampüsümüzde 
gerçekleştirdi. 15-19 Şubat haftasında 
düzenlenen eğitimlere, ilçedeki 8 Ana-
dolu lisesinden 1200 civarında öğrenci 
katıldı. 

Bir hafta boyunca kampüsümüz-
de gerçekleştirilen etkinliklere katılan 
okullar; Fahrettin Kerim Gökay Anadolu 
Lisesi, Küçükçekmece Anadolu Lisesi, 
Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi, Kadriye 
Moroğlu Anadolu Lisesi, TOKİ Halkalı 
Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sefaköy 
Anadolu Lisesi, Güneşpark Evleri Kız 
İmam Hatip Anadolu Lisesi, Marmara Kız 
İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu. İlçenin 
en önemli Anadolu liselerinden gelen 
öğrenciler, önce Üniversite Kazanma 

Günleri kapsamında rehberlik danışma 
hizmeti aldı ve eğitimlere katıldı, son-
rasında kampüsümüzü gezerek moti-
vasyon kazandı. Tanıtım standımızda 
üniversitemiz hakkında bilgi edinen 
öğrencilerin pek çoğu, kampüsümüzü 
ne kadar beğendiğini dile getirdi. 

Etkinliklerin son gününe katılan Rek-
törümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, öğren-
cilere hitaben konuşma yaptı, öğrencilik 
yıllarının ve doğru üniversite seçiminin 
önemine değindi. Üniversitemizin bu tür 
etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam 
edeceğini söyleyen Rektörümüz, Sefa-
köy Fen Bilimleri Temel Lisesi’nden gelen 
eğitimcilere Çanakkale Marşı Murakkası 
ve çini tabak hediye etti. 

İZÜ KADEM Akademi,
Sümeyye Erdoğan ile Açılış Yaptı

İZÜ KADEM Platformu tarafından 
düzenlenen KADEM Akademisi’nin 
açılış programı, Cumhurbaşkanımızın 
kızı Sümeyye Erdoğan’ın katılımıyla, 16 
Şubat 2016 Salı günü kampüsümüzde 
gerçekleştirildi.

Kadınların demokratik haklarını ko-
rumak amacıyla kurulan Kadın ve De-
mokrasi Derneği KADEM, öğrencilerimiz 
tarafından da destekleniyor. İZÜ KADEM 
Platformunu oluşturan öğrencilerimiz, 
Sümeyye Erdoğan’ı kampüsümüzde 
ağırladı. Sivil Toplum ve Gençlik Söyleşisi 
başlığı altında öğrencilerimizle bir araya 
gelen Sümeyye Erdoğan, gençlerin si-
vil toplum hareketlerine duyarlı olması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği 
program, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut ve İZÜ KADEM Platformu Başkanı 
öğrencimiz Sümeyye Sarıyıldız’ın açılış 
konuşmalarıyla başladı. Üniversitemiz-
de KADEM faaliyetlerinin başlamış ol-
masından duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, “Öğrencilerimizin büyük çoğun-
luğu kızlarımızdan oluşuyor. Yıllardan 
bu yana takip ettiğim ve çok faydalı 

çalışmalar gerçekleştirdiğini gördüğüm 
KADEM’in Üniversitemizde de faaliyet-
lere başlaması çok sevindirici bir olay. 
Son dönemlerde kadına yönelik şiddet 
konusu basında çok yanlış şekilde işle-
niyor. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin 
arttığı söyleniyor. Basın bunu insanlara 
empoze ediyor. Biz İslam toplumunda 
kadının Allah’ın bize emaneti olduğunu 
kabul ederiz. Ve İslam toplumunun en 
önemli unsuru ailedir” dedi.

Kadınların sosyo-kültürel, ekono-
mik ve siyasal hayata aktif katılımlarını 
sağlamak ve haklarını korumak amacıyla 
kurulan KADEM’de çalışmalarını sürdü-
ren Sümeyye Erdoğan, yaptığı konuş-
masında sivil toplumun gücüne vurgu 
yaptı. Sivil toplumun neşter gibi hem 

çok faydalı hem de çok zararlı olabilecek 
bir güç olduğunu ifade eden Sümeyye 
Erdoğan, son 15-20 yılda dünyanın ve 
insanların çok değiştiğini söyledi. Sü-
meyye Erdoğan sözlerine şöyle devam 
etti; “Her alanda, alanında uzman, alanı-
nın en iyi olan insanlara ihtiyacımız var. 
Alanımız ne olursa olsun iyi bir amaç 
uğruna çalışmalıyız. Bizi başarıya gö-
türecek davranışları alışkanlık haline 
getirmemiz gerekiyor. Bu sıralardan ay-
rıldığınızda kendinize yatırım yapmak çok 
fazla fırsatınız olmayacak. Bu yıllarda 
sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat halinde 
olmak sizlere sosyal anlamda çok önemli 
artılar katacak”.

Sabahattin Zaim Üniversitesi öğ-
rencilerinin, geleceğin büyük liderle-
rinden olmasını temenni ettiğini ifade 
eden Sümeyye Erdoğan, “Her zaman 
hakikatin peşinde olmanızı diliyorum” 
diyerek sözlerini bitirdi. Konuşması 
sonrasında gelen soruları cevaplayan 
Sümeyye Erdoğan, etkinlik sonunda 
öğrencilerimizle bolca hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, katılımlarından dolayı Sümeyye 
Erdoğan’a teşekkür ederek, Çanakkale 
Marşı Murakkası hediye etti. 
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Başarıya Giden Yol Seminerleri 2

Türk Hava Yolları Cargo Başkanı’yla 
“Hava Kargo Sektör Trendleri”

Başarıya Giden Yol Seminerleri kap-
samında ikinci programımızın konuğu, 
Türkiye’nin ilk besin maddeleri markası 
Zade Vital ve bitkisel yemeklik yağ sek-
törünün lideri Zade Yağları markalarını 
bünyesinde bulunduran Helvacızade 
A.Ş’nin CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelva-
cıgil oldu. İZÜ Kulüpler Birliği ve Kariyer 
Merkezinin iş birliği ile 22 Şubat 2016 

Pazartesi günü düzenlenen programla 
öğrencilerimizle buluşan Mevlüt Büyük-
helvacıgil “Bir Başarı Öyküsü” konulu 
sunumuyla büyük ilgi çekti. 

Konuşmasına şirket geçmişinin 
yanı sıra kariyerinden ve yaşamından 
örnekler vererek başlayan Mevlüt Bü-
yükhelvacıgil, 128 yıllık bir aile şirketinin 

kurumsallaşma aşamalarından bahset-
ti. Türkiye’de bitkisel yağ alanında en 
büyük 3. Firma olduklarını ifade eden 
Büyükhelvacıgil, sağlık alanında da Tür-
kiye’nin ilk bitkisel gıda takviyesi üreten 
şirketi olduklarını söyledi. Firmalarının 
farkının Araştırma ve Geliştirmeye ver-
dikleri önemden geldiğini belirten Bü-
yükhelvacıgil, gençlere başarıya giden 
yol konusunda tavsiyelerde bulundu. 
Başarıya giden yolda ekip çalışması-
nın en önemli faktörlerden biri olduğu-
nu söyleyen Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
“Sorumluluk duygusuna sahip, cesur 
ve planlı bir şekilde hareket etmemiz 
gerekiyor. Akıllı bir şekilde risk almayı 
öğrenmemiz lazım” dedi.

 Etkinlik sonrasında konuğumuza 
Çanakkale Marşı Murakkası hediye eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
“Ülkemizin en önemli en büyük kayna-
ğı olan insan kaynağına, insanlarımızın 
sağlığına yaptığınız katkılardan dolayı 
sizlere teşekkür ederiz” dedi. 

İZÜ Kariyer Merkezimizin “Farkın-
dalık ve Yetkinlik” temasıyla hazırladığı 
faaliyetlere devam ediyor. “İş Dünyası 
& Öğrenci Buluşmaları” kapsamında bu 
hafta Turkish Cargo Başkanı Ali Türk’ü 
ağırladık. Konu başlığı, Hava Kargo Sek-
tör Trendleri olan etkinlik, 24 Şubat 2016 
Çarşamba günü kampüsümüzde dü-
zenlendi. Öğrencilerimiz, hava kargo ve 
lojistik sektörlerini, sektörün en büyük 
aktörü olan Turkish Cargo Başkanı’ndan 
dinleme şansı buldu. 

Türk Hava Yolları’nın alt markaların-
dan biri olan Turkish Cargo Şirketinin 
Başkanı Ali Türk, hava kargo sektörünü 
ve yaptıkları faaliyetleri kapsamlı bir su-
numla anlattı. Hava kargo sektöründe, 
sektörün en büyüğü olduklarını ifade 
eden Ali Türk, bu alandaki dinamikleri 
öğrencilerimizle paylaştı. Lojistik sek-
törünün önemine değinen Türk; “Türki-
ye’nin geleceği lojistikte. Bu sektörün 
büyüme potansiyeli çok yüksek. 3. 
Havalimanı, 3. Köprü gibi projeler de bu 
anlama geliyor. 2018 yılında 3: Hava-
limanının açılmasıyla, yıllık 150 milyon 

yolcu kapasitesine ve 6 milyon ton kargo 
kapasitesine ulaşacağız. Bu önemli bir 
artış, ekonomimize büyük katkıları ola-
cak. Bu projeleri hayata geçiren devlet 
yöneticilerimizin de amacı sektörü ve 
ekonomimizi büyütmektir” dedi.

Lojistik sektörünün gelişmesinde 
önem arz eden etkenleri paylaşan Ali 
Türk, ülkemizin bu alandaki avantajları 
ve dezavantajlarından bahsetti. Dün-
yanın ağırlık merkezinin bu sektörde 
en önemli etken olduğunu söyleyen Ali 
Türk, “Dünyanın ticaret merkezi bulun-
duğumuz coğrafyaya uyuyor. Merkez-
de olmanın, düşük maliyetle her yere 
ulaşmak açısından büyük önemi var. 
Jeopolitik sıkıntılar sektörü ve bizler 
olumsuz etkileyebiliyor. Buna çözüm 
olarak, sektörün büyüdüğü alan olan 
ekspres taşıyıcılık alanında büyümeyi 
hedefliyoruz. Bu alan sektörün büyüyen 
alanı çünkü internet ticareti büyük hızla 
gelişiyor. Biz de bu alandan pay almak 
yeni iş modelleri geliştiriyoruz. En son 
PTT ile ortak bir proje geliştirdik” dedi. 

Sunumu ilgiyle dinleyen öğrencileri-
miz, etkinlik sonunda bolca soru sordu. 
Fildişi Cumhuriyeti’nden gelen girişimci 
ruhlu öğrencimizin, Ali Türk’e ortak proje 
teklifinde bulunması ve ülkesinden Tür-
kiye’ye ihracat yapmak istediğini Türkçe 
olarak anlatması, salonda neşeli dakika-
lar yaşanmasına sebep oldu. Girişimcileri 
destekleyeceklerini ifade eden Turkish 
Cargo Başkanı Ali Türk ayrıca, Türk Hava 
Yolları’ndaki kariyer imkanları ve işe alım 
süreçlerinden bahsetti.
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Bologna 
Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Luca Zen:
“Neden Dolma Kalem 
Kullanıyorum?”

Mary 
Washington 
Üniversitesi
ve İZÜ İşbirliği

Avrupa’nın ilk üniversitesi olan Bologna Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Luca Zen, özel bir ders ile öğrencilerimizle buluştu. Prof. Zen, Bologna 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde her yıl verdiği açılış dersini, İZÜ’lü 
öğrenciler için tekrarladı. Profesör, “Neden Dolmakalem Kullanıyorum” 
başlığı altındaki derste, dolmakalem metaforu üzerinden uluslararası 
iş stratejilerini anlattı. 25 Şubat Perşembe günü kampüsümüzde 
gerçekleştirilen etkinlik, işletme, iktisat ile uluslararası ticaret ve 
finansman öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. 

Prof. Dr. Luca Zen konuşmasına, “Neden 1 dolarlık kalem kullan-
mak yerine, 200 dolara satılan dolmakalemi tercih ediyor olabilirim?” 
sorusuyla başladı. Aynı işi gördüğü halde bazı ürünlerin fiyatlarının 
muadillerine göre aşırı yüksek olması tespiti üzerinden, iş stratejilerini 
yorumladı. Bir ekonomist olduğu halde, binlerce farklı yolla para kazan-
manın mümkün olması gerçeğine, her seferinde şaşırdığını ifade eden 
Prof. Zen, “Ekonomide fiyat her şeydir. Ancak birbirinden farklı fiyatlarda 
ama aynı işi yapan binlerce ürün var. Bir insana bir dolara alacağı ürün 
yerine, 200 dolar harcamasını sağlayan nedir? Dolmakalem bunun 
için güzel bir örnek. Yaratıcılık isteyen işler yaptığınızda, mesela bir 
makale bir tez yazım aşamasında, dolma kalem kullanmanın insana 
kattığı hissiyat işine çok olumlu etkiler yapar. Örneğin, dolmakalemi 
profesörler, avukatla, politikacılar kullanır. Yaptığı iş için daha sofistike 
teknolojiye ihtiyacı olanlardır. Bir profesör olarak dolma kalemin bana 
verdiği ilham ve bunun işime katkıları, bunun için harcadığım paradan 
çok daha değerli” dedi. Pahalı ürünler kullanmanın bir diğer sebebini de 
belli bir sınıfa aidiyet duygusundan geldiğini söyleyen Zen sözlerine 
şöyle devam etti: “Dolma kalem bir üniforma. Bunu bu salonda sadece 
Rektörünüz ve profesörlerinizin kullanması tesadüf değil. Moda sektörü 
de böyle çalışır. Bu ürünler size bir aidiyet duygusu verir. Bir topluluğa 
ve elit bulduğunuz bir topluluğa aidiyet duygusu…” 

Uluslararası iş geliştirmek isteyenlerin, ortaya sağlam bir strateji 
koymaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Luca Zen, bu stratejinin farklar 
üzerine yoğunlaşması gerektiğini söyledi. İyi bir konsept oluşturarak, 
farkını ortaya koyan ürünler geliştirdiğimizde, bunun maddi değerinin 
çok yüksek olacağını belirten Prof. Zen’in, dolma kalem metaforu 
üzerinden yaptığı sunum büyük beğeni topladı. 

Mary Washington Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Nabil al-Tikriti, Amerika’da Eğitim Fırsatları başlıklı 
sunumu ile üniversitemizde bir seminer verdi. 25 Şubat 
2016 Perşembe günü düzenlenen etkinlikte al-Tikriti, 
Üniversitemiz ile Mary Washington Üniversitesi arasın-
daki özel anlaşmanın öğrencilerimize sunduğu fırsatları 
anlattı. Amerika’da yaz dönemi için dil kursları, değişim 
programları ve lisansüstü programları gibi pek çok farklı 
alanda Mary Washington Üniversitesi ile özel bir anlaşma 
imzalayan üniversitemiz, öğrencilerimize Amerika’da 
eğitim görmenin imkanlarını sağlıyor.

Genel Sekreterimiz Ömer Faruk Özbek’in açılış ko-
nuşmasıyla başlayan etkinlik, yoğun öğrenci katılımıyla 
gerçekleşti. Mary Washington Üniversitesi ile özel bir 
anlaşmamızın bulunduğunu ifade eden Genel Sekreteri-
miz, bu anlaşma sayesinde dileyen tüm öğrencilerimizin 
uygun fiyatlarla Amerika’da eğitim imkanına sahip oldu-
ğuna ve öğrencilerimizi her türlü destekleyeceğimize 
vurgu yaptı.

Sunumuna Mary Washington Üniversitesi’nin fiziki 
konumundan başlayan Doç. Dr. Nabil al-Tikriti, Washin-
gton’a çok yakın olan üniversite bölgesinden bahsetti. 
Üniversite’nin, Amerika’nın öğrenciler için keyifli ve güvenli 
bir bölgesinde olduğuna dikkat çeken Nabil al-Tikriti, 
dileyen öğrencilerin 4 saatlik bir tren yolculuğuyla New 
York’a gidebileceklerini söyledi. Üniversiteler arası yapılan 
anlaşmanın detaylarına değinen Doç. Dr. Nabil al-Tikriti, 
“Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri yaz döneminde 
hazırlık kursu olarak üniversitemize gelebilecekleri gibi , 
bir dönemlik öğrenci değişim programlarıyla da üniver-
sitemizde bir dönem okuyabilirler. Ayrıca yüksek lisans 
programlarımıza da başvurabilirsiniz. Üniversitenizle olan 
işbirliğimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik sonunda söz alan Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Bulut, programın detaylarını anlattı. Mary Washington 
Üniversite’sini bizzat gezdiğini ve önümüzdeki dönemde 
tekrar ziyaret edeceğini söyleyen Rektörümüz Meh-
met Bulut, “Bu sizler için çok güzel bir fırsat, bir dönem 
Amerika’da okumak ya da yaz okulu dil kursu vesilesiyle 
oraya gitmek, sizlere ileriki yaşantınız için çok önemli 
katkılar sağlayacaktır. Gitmek isteyen tüm öğrencilerimizi 
uygun yurt ya da yanında kalacak bulmak konusunda 
destekleyeceğiz” dedi. 
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Yeni 
Türkiye’nin

Yeni Anayasası 
Çalıştayı

Çanakkale 
Şehitlerimizi 
Andık

YBF Konferansları 
Devam Ediyor; 

“Türkiye Ve Rusya 
Gerilimindeki 

Enerji Dengesi”
Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu’nun düzenlediği 

“Yeni Türkiye’nin Yeni Çalıştayı Toplantıları”nın 2.’si İlim Ve 
Hukuk Kulübümüz önderliğinde kampüsümüzde düzenlendi. 
Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem, Laiklik ve Vatandaş-
lık Tanıtımı konularının tartışıldığı toplantıya; İstanbul Ticaret 
Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 
Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi 
ve Maltepe Üniversitesi hukuk kulüpleri katılım sağladı. 
Program, Mehmet Akif Fuaye Salonu’muzda 4 Mart 2016 
Cuma günü düzenlenendi.

Programda; toplumsal gerçeklikle laiklik kavramının 
anayasadaki yeri tartışıldı, Parlamenter Sistem ve Başkanlık 
Sistemi’nin olumlu ve olumsuz sonuçları değerlendirildi, 
sosyal devlet ilkesinde tüm vatandaşları kapsayacak uygun 
bir vatandaşlık tanıtımı yapılması kararları alındı. Toplantıyı 
düzenleyen genç hukukçular, aldıkları kararları nisan ayı 
içinde düzenlenecek olan çalıştay ile kamuoyuna duyur-
mayı hedefliyor. Ayrıca genç hukukçular, alınan kararları bir 
kitapçık haline getirilip ilgili yerlere dağıtımı ile bakanlıklarda 
ve mecliste sunumunu yapacaklar. Bu rapor Türkiye’nin 
yeni anayasa yolunda gençlerin sunacağı ilk rapor olacak.

Çanakkale Zaferi-
nin 101. yılında şehitle-
rimizi anmak için asker 
karavanası olan buğday 
çorbası, üzüm hoşafı ve 
yulaf ekmeği paylaştık.

İYBF Konferanslarının Mart ayı konuğu Türkiye ve Rusya 
Gerilimindeki Enerji Dengesi” başlıklı konuşmasıyla Prof. Dr. 
Erdal Tanas Karagöl oldu. 10 Mart 2016 Perşembe günü dü-
zenlenen etkinlikte, Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı gerilimin, 
doğalgaz ticaretine olan etkileri masaya yatırıldı. İYBF Deka-
nımız Prof. Dr. İbrahim Giran Yumuşak’ın moderatörlüğünde 
düzenlenen programda, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut 
ta açılış ve selamlama konuşmaları yaptı. 

 Ekonomik büyüme, savunma ekonomisi ve enerji ekono-
misi konularında yayınlanmış yayınları bulunan Prof. Dr. Erdal 
Tanas Karagöl, Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı sorunda enerji 
bağımlılığı kavramının önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 
doğalgazının %54 oranında Rusya’dan temin ettiğini söyle-
yen Karagöl, “Bu enerji anlamında bağımlı olmak demek. Bu 
kadar yüksek orandaki bağımlılık iyi değildir. Bu aynı zamanda 
Rusya’nın da bize bağımlı olması demek. Çünkü Rusya’nın 
da petrol fiyatlarının hızla düştüğü bir ortamda yeni pazarlar 
bulması gerekiyor. Biz bu uçak krizinde, herhangi bir ülkeye 
yüksek oranlarda enerji bağımlılığının sürdürülebilir olmadı-
ğını öğrendik. Bu kriz aslında, enerji kaynaklarında çeşitliliğe 
geçmemiz anlamında bir fırsata dönüştü. Rusya uluslararası 
yükümlülüklerinden dolayı gazı hemen kesemez. Ama biz yeni 
kaynak arayışlarına geçebiliriz” dedi. Profesör Karagöz Türki-
ye’nin nükleer enerji kullanımına geçmesi gerektiğini söyledi. 
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Milletvekili Metin Külünk
ile Yeni Anayasa ve
Başkanlık Sistemi Söyleşisi

SOCAR Türkiye CEO’su &
Başkanı Kenan Yavuz ile

“Tecrübe ve Kariyer”

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin 
Külünk, Siyaset Kulübümüzün düzenle-
diği “Yeni anayasa ve Başkanlık Sistemi” 
adlı söyleşiyle öğrencilerimizle bir araya 
geldi. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yar-
dımcılığı görevini de yürüten Milletvekili 
Metin Külünk, başkanlık sistemi tartış-
malarını değerlendirdi.

Etkinlik, Rektörümüz Prof. Dr. Meh-
met Bulut’un yaptığı açılış konuşmasıyla 
başladı. Son yıllarda ülkemizin yaşadığı 
büyük dönüşümü siyasi ekollerden ör-
nekler vererek açıklayan Rektörümüz; 
“Karl Polanyi’nin sanayi devriminin si-
yasi analizini yaptığı Büyük Dönüşüm 
adlı eserinde anlattığına benzer bir dö-
nemden geçiyoruz. ‘Conversion’ yani 
dönüşüm, ‘diversion’ yön değiştirme ve 
“challenge” meydan okuma. Bugün bu 3 
kavramla karşı karşıyayız. Bu dönüşü-
mün 30 yıldır yakın tanıklarından Metin 
Külünk ile birlikteyiz. Bizlerle yeni döne-

min kodlarını paylaşacağı için teşekkür 
ediyorum” dedi.

Milletvekili Metin Külünk konuşma-
sına, başkanlık sistemi ve yeni anayasa 
tartışmalarının sadece hukuki değil aynı 
zamanda siyasi bir mesele olduğunu 
ifade ederek başladı. Başkanlık sistemi 
ve yeni anayasa tartışmalarının siyasi 
bir proje olarak düşünülmesi gerektiği-
ni söyleyen Metin Külünk, Türkiye’nin 
ileri gidebilmesi için bu sisteme geçişin 
şart olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa 
Kemal’in başkanlık sistemini destekle-
yeceğine inandığını ifade eden Metin 
Külünk, “ Eğer Gazi 1938’de dünyası-
nı değiştirmemiş olsaydı ve çok partili 
sisteme Gazi ile geçilmiş olsaydı, onun 
başkanlık sistemini seçeceğini düşü-
nüyorum” dedi.

Türkiye’de mevcut sistemin çok cid-
di siyasi tıkanıklıklara sebep olduğunu 
söyleyen Külünk, “yasama ve yürütme 

bu kadar iç içe olduğu sürece Türkiye’nin 
gideceği bir yer yok. Hatta bu sistemde 
yasamanın yürütme üzerinde baskısı 
olduğunu bile söyleyebiliriz. Bununla 
birlikte, bürokrasinin hem yasamayı 
hem de yürütmeyi domine etmesi Tür-
kiye’nin temek problemidir. Bizde sistem 
bürokrasinin egemenliğinde. Bürokrasi 
sistemi tıkayarak siyaseti kendine borç-
landırıyor. Buna çözüm olarak, Ankara 
küçülmelidir ve bazı görevler yerinden 
yönetim ilkesi gereği yerellere devre-
dilmelidir. 2023’te ilk on ülke arasında 
olmak istiyorsak, güçlü ve yenilenmiş bir 
sisteme geçmemiz gerekiyor. Bunun da 
yolu anayasadan geçiyor” dedi.

İZÜ Kariyer Merkezimizin “İş Dün-
yası & Öğrenci Buluşmaları” etkinlikle-
rinin bu haftaki konuğu SOCAR Türkiye 
CEO›su & Başkanı Kenan Yavuz oldu. 
Kenan Yavuz’un “Tecrübe ve Kariyer» 
üzerine birikimlerini paylaştığı etkinlik 
14 Mart Pazartesi günü kampüsümüzde 
düzenlendi. 

Enerji sektöründe Türkiye’nin önde 
gelen kuruluşlarından olan SOCAR Tür-
kiye Başkanı Kenan Yavuz, Türkiye’de 

enerji sektörünün güncel durumunu de-
ğerlendirdi. Devletlerin güçlü olabilmesi 
için önce bireylerin güçlü olması gerek-
tiğini vurgulayan Kenan Yavuz, bireyin 
ise sadece bilgi değil ahlakla da kendini 
geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Yavuz 
sözlerinde şu ifadelere yer verdi; “Sağ-
lam aile yapısı ve eğitim birleştiğinde 
güçlü birey ortaya çıkıyor. Sadece bilgi 
yetmez, ahlak ile bilgi erdem ile yetenek 
bir araya gelmeli. Bireysel gücümüzle 
kurumsal gücü bir araya getirdiğimizde 
ise, işte o zaman güzel günler gelecektir. 

Öğrencilerimizden gelen sorular üze-
rine kariyer hayatında nelere odaklan-
mak gerektiği konusunda açıklamalarda 
bulunan Kenan Yavuz, kişinin kendini 
kimseyle değil sadece kendisiyle kı-

yaslaması gerektiğini vurguladı. Kariyer 
hayatındaki herkesin, ben bu işi nasıl 
daha iyi yapabilirim diye düşünmesi ge-
rektiğini ifade eden Kenan Yavuz, “Biz 
unvanı çok seven bir toplumuz. Halbuki, 
iyi insan olmayı, çok çalışmayı, üret-
ken olmayı öncelik haline getirmeliyiz. 
Mesleğin ne olursa olsun, meslek sahibi 
olmak dünyanın en şerefli şeyidir. Ka-
riyer; çalışmak, öğrenmek, sabretmek 
ve fedakar olmaktır. İşini ciddiye almak 
ve sevmek fark yaratmanın birinci ku-
ralıdır. İşinin sahibi olacaksın, dört elle 
sarılacaksın” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut, katılımlarından ötürü Kenan Yavuz’a 
teşekkür ederek Çanakkale Marşı Mu-
rakkası hediye etti. 
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Uluslararası Erken 
Çocukluk Eğitimi Kongresi

İslam Âlimi Cevdet Said 
Üniversitemizdeydi

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Der-
neği’nin (İGEDER) Mili Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ve üniversitemiz işbirliğiyle dü-
zenlediği Uluslararası Erken Çocukluk 
Eğitimi Kongresi, 18-20 Mart’ta İstanbul 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 
Kongrenin diğer iştirakçileri; İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üni-
versitesi, Marmara Üniversitesi, Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi ve TÜRGEV’e bağlı 
Palet Okulları’ndan oldu. Milli Eğitim Ba-
kanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın açılışını yaptığı 
kongrenin kapanışını Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı. 

Akademik çevreler, kanaat önder-
leri ve eğitim camiasının bir araya gel-
diği kongre, “Ne Kadar Erken O Kadar 
İyi!” sloganı ve “Eğitimde İnsani, Milli ve 
Özgün Model Arayışları” üst başlığı ile 
düzenlendi. Kongreye katkıda bulunan 
ve katılım gösteren Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut’a, Milli Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Nabi Avcı plaket verdi.    

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı 

açılış konuşmasına Uluslararası Erken 
Çocukluk Eğitimi Kongresi’nin hayır-
lara vesile olmasını dileyerek başladı. 
Kongreyi düzenleyen İGEDER’e üni-
versitemize ve kongrenin paydaşlarına 
teşekkür eden Bakan Avcı, “Eğitim her 
şeyden önce bir şahsiyet inşasıdır ve 
anne karnında başlar. Okul öncesi eği-
timin ehemmiyeti de bu nedenle sık sık 
vurgulanır. Her şeyden önce şu bilinmeli 
ki çocuklar belli özellikleri yüklenmiş 
olarak dünyaya gelir. İnsani olan her şey 
çocukta mevcuttur. Fıtrat dediğimiz şey 
de budur ve anne babanın sorumluluğu 
çocuklarını bu fıtrata uygun olarak ye-
tiştirmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da özellikle vurguladığı üzere yerli ve milli 
bir neslin yetişmesi için eğitimin bütün 
kademelerinin bu muhtevada yetiştiril-
mesi gerekir. Bu anlayışla bugüne kadar 
okul öncesi eğitim tüm hükümetimizin 
öncelikli çalışma alanı olmuştur” dedi. 

Bakan Nabi Avcı, 2001-2002 eğitim 
öğretim yılından bugüne okul öncesi eği-
tim alan çocukların yüzde 75’e oranına 

ulaştığını ve böylelikle okula devam eden 
okul öncesi eğitim alan çocuk sayısının 
150 bin arttığını belirtti. Avcı yine aynı 
dönemde 14 bin 295 olan okul öncesi 
eğitimi veren öğretmen sayısının bu-
gün 72 bin 228’e, derslik sayısının ise 
beş kat artarak 11 bin 314’ten 58 bin 
265’e yükseldiğini söyledi. Avcı sözlerini 
“Çocukların bize Yaradan’ın bir emaneti 
olduğu bilinciyle onlar için en güzelini 
yapmaya devam edeceğiz. Müfredatı 
bu anlamda güncellemeye ve sayısal 
anlamda yakaladığımız bu ivmeyi nite-
likte de yakalamak için çalışmaya devam 
edeceğiz” diyerek noktaladı.

Genç yaşlarından beri ortaya koydu-
ğu fikirleriyle İslam düşüncesine özgün 
katkılar yapan Mütefekkir İslam Alimi Ya-
zar Cevdet Said, Üniversitemize geldi. 17 
Mart 2016 Perşembe günü düzenlenen 
ve akademisyenlerimiz ile öğrencilerimi-
zin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Cevdet 
Said, İslam ve günümüzde Müslümanların 
durumuyla konuştu. İslam’ın ve Müslü-
manların birliğine dikkat çeken Cevdet 
Said, “İslam’ın kuşatıcı ve kapsayıcı ol-
duğunu” vurguladı.

Düşüncelerini Kur’an-ı Kerim’den bir 
ayet ile aktaran Cevdet Said, “Cenabı 
hak, Kur’an-ı Kerim’de bir ayette ‘Allah, 
melekeler ve ilim sahipleri şahittir ki’ diyor, 
demek ki Allahın ve melekelerin şahitliği 
hep var. İlim sahipleri şahitlik yaparsa, 
yanlış gördüğünü ifade ederse, doğru 
gördüğünü desteklerse yani insanlık ve 
âlimlik görevini yaparsa işler düzelir. O 
zaman Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ‘Durun bu sistem yan-

lış, dünya beşten büyüktür. Her zaman 
beş ülkenin dediği olacak diye bir şey söz 
konusu olmaz’ dediği anlayış yayılacak ve 
insanca, medenice bir hayat süreceğiz. 
Türkiye Müslümanlarının öncülüğünde 
bu adil, iyiliğe dayalı, insanları ayırmayan 
herkesi eşit kabul eden kuşatıcı anla-
yış zaten başlamıştır” açıklamalarında 
bulundu.

“Kâfirler, İslam düşmanları Allah’ın nu-
runu ağızlarıyla söndürmek isterler ama 
bunu asla yapamayacaklar” diyen Said, 
sözlerine şöyle devam etti: “Rusya’nın 
Suriye’ye gelmesi, gitmesi geçicidir. Al-
lah’ın nuru bütün dünyayı kaplayacaktır. 
Buna inancımız tamdır bütün insanlık 
kavgayı, gürültüyü bırakıp insan olmayı 
başaracaktır. Eski Roma’dan beri insanları 
vahşi hayvanların önüne atıp da parça-
layan insanlaşamamışlar o dönemden 
beri şiddeti yöntem olarak kullanıyor. 
Ama ilelebet böyle devam etmeyecek. 
Şiddetin insanlık fıtratına aykırı olduğunu 

anlayacaklar çoğu anladı aslında. Çok az 
bir zalim, gözü açık topluluk insanları ve 
insanların cahilliğini sömürüyor. Zaten 
cahiller ve kötü niyetliler dışında silahı 
yöntem olarak kullanan kimse kalmadı. 
Diyeceksiniz ki şimdi o kadar silahı neden 
üretiyorlar. O kadar silahı üreten boşuna 
üretiyor. Oraya yapılan ölü yatırımdır, in-
sanlık adına yatırım yaparlarsa kazanırlar 
Japonya bunu yaptı mesela, ama atom 
bombası yaparsan kimsenin işine yara-
maz ölü yatırımdır”.
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MÜSİAD 3. Dönem Genel 
Başkanı’ndan İş Hayatını Dinledik

TÜBİTAK Destekli Yeni Projemiz

İZÜ Kariyer Merkezimizin düzenle-
diği, “İş Dünyası & Öğrenci Buluşmaları” 
etkinliğinin beşinci konuğu MÜSİAD 3. 
Dönem Genel Başkanı ve aynı zaman-
da öğretim üyemiz Doç. Dr. Ömer Bolat 
oldu. “Farkındalık ve Yetkinlik” temasıyla 
düzenlenen etkinlikler, 22 Mart 2016 Salı 
günü “İş Hayatında Tecrübe Paylaşımı» 
konulu seminerle devam etti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversi-
te’nin kendisi için çok önemli olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. Ömer Bolat, üni-
versitemizin akademisyen kadrosunda 
yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade 

etti. MÜSİAD’da görevde olduğu yıllar-
da, üniversitemizin adını aldığı rahmetli 
Sabahattin Zaim hoca ile çalışma fırsatı 
bulduğunu söyleyen Ömer Bolat, sözle-
rine şöyle devam etti; “Sabahattin Zaim 
hocamız Türkiye’de İslam iktisadının ku-
rucusuydu. Benim de üyesi olduğum 
İlim yayma vakfı, üstün hizmetlerinden 
dolayı rahmetli hocamızın adını üniversi-
temize verdi. Bu açıdan da baktığımızda 
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin ben-
deki değeri çok ayrıdır. Ayrıca burada 
kadrolu olarak ders veren bir öğretim 
üyesiyim. İlim insanlarının zekatı bilgisini 
paylaşmasıdır. Hocalık yaparak, kitap 
yazarak, konferanslar vererek bilgi ve 
tecribesini aktarmasıdır. Bugün de bu-
rada gençlerle tecrübelerimi paylaşmak 
benim için çok önemli”.

Türkiye’nin en büyük iki zenginliğinin 
gençlik ve girişimcilik olduğu tespitle-
rinde bulunan Doç. Dr. Ömer Bolat, bu 
zenginlikten iyi bir şekilde istifade ede-
bilmemiz için eğitimin önemine vurgu 
yaptı. Gençlerin eğitim yıllarında nelere 
dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili ken-
di tecrübelerinden yola çıkarak tavsi-
yelerde bulunan Ömer Bolat, “Lise ve 

üniversite yıllarım boyunca bir yandan 
değişik işlerde çalıştım. 19 yaşımda pro-
fesyonel olarak çalışmaya başladım ve 
çok faydasını gördüm. Sizlere tavsiyem, 
bir şirkette, okulunuzda, bir stk’da ya da 
öğrenci kulüplerinde, mutlaka bir alanda 
çalışma gösterin. Hem çevreniz gelişir 
hem de gerçek hayatı tanımış olursunuz. 
Üniversiteyi bitirdiği halde hiç iş deneyi-
mi olmayan arkadaşlarınızdan bir adım 
önde olursunuz. Bunun yanında yabancı 
dil bilgisi çok önemli. Günümüzde tek 
yabancı dil bile yeterli değil. Bu konuda 
kendinizi geliştirmek için elinizden geleni 
yapın. Sosyal medyayı gündemden bilgi 
almak için kullanın, gereksiz çok uzun 
saatlerinizi harcamayın. Teknolojinin esiri 
olmamak, teknolojiyi esir etmek lazım. 
Her zaman kendinizi yenileyin, bilgile-
rinizi sürekli tazeleyin, Dünya çok hızlı 
ilerliyor. Ve son olarak iletişimin önemi-
ne değinmek istiyorum. Bir konuyu iyi 
bilmek kadar, iyi iletişim kurmak ta çok 
önemli” dedi.

Sözlerini “ufkumuz Dünya olma-
lı” ifadesiyle sonlandıran Ömer Bolat, 
konuşma sonrasında öğrencilerimizin 
sorularını cevapladı.

Gıda Mühendisliği Bölümünden öğ-
retim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ertan ERMİŞ’in 
“Optimum Koşullarda Üretilen Ekzopoli-
sakkaritlerin (EPS) Gıda Tozlarının Gıda 
Yüzeylerine Yapışmasında Arayüz Olarak 
Kullanılabilirliklerinin Belirlenmesi” Pro-
jesi TÜBİTAK desteği aldı.

TÜBİTAK akademik desteklerinden 
“3501 – Kariyer Geliştirme Programı” 
kapsamında 2015 yılı Eylül dönemi so-
nuçları açıklandı. Öğretim Üyemiz Yrd. 
Doç. Dr. Ertan ERMİŞ’in “Optimum Ko-
şullarda Üretilen Ekzopolisakkaritlerin 
(EPS) Gıda Tozlarının Gıda Yüzeylerine 
Yapışmasında Arayüz Olarak Kullanılabi-
lirliklerinin Belirlenmesi” projesi de des-
tek almaya hak kazanan projeler arasına 
girdi. Proje, Yrd. Doç. Dr. Ertan ERMİŞ 
koordinatörlüğünde üniversitemiz ile 
Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühen-
disliği Bölümü ve Bayburt Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü işbirliği ile yü-
rütülecek proje 22 ayda tamamlanacak. 
Bu proje ile tüketilen cips ve kraker gibi 

atıştırmalık ürünlerin tuz ve yağ içeriği-
nin ürünün kalitesine çok etki etmeden 
azaltılması hedefleniyor. Özellikle küçük 
yaştan itibaren tüm yaş gruplarındaki 
tüketiciler tarafından sıklıkla tüketilen 
ürünlerin, daha sağlıklı hale gelmesini 
amaçlayan projenin çalışmaları labora-
tuvarlarımızda sürdürülecek.

Proje koordinatörü akademisyeni-
miz Yrd. Doç. Dr. Ertan ERMİŞ yaptığı 

açıklamada; “Özellikle atıştırmalık ürün-
lerde yağ miktarı yüzde 30’lara kadar 
ulaşıyor. Bu durum obezite başta olmak 
üzere birçok toplumsal hastalığın kay-
nağı olabiliyor. Proje kapsamında insan 
sağlığına yarar sağlayan mikroorganiz-
malardan, bu tür ürünlerde yağın yerine 
kullanılabilecek metabolitler üretilerek 
sağlığa faydalı ürünlerin geliştirilmesini 
hedefliyoruz” dedi. 
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Tüm Meselemiz Nobel Ödülü Alacak 
Yeni Bilim Adamları Yetiştirmek

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
üniversitemizin uluslararası çalışmalarını 
geliştirmek amacıyla Amerika Birleşik 
Devletleri Washington, Michigan Chicaco 
Eyaletlerinde bir dizi toplantı gerçekleş-
tirdi. Ülkenin 8 önemli üniversitesiyle 
birebir görüşmeler yapan ve ortak ge-
lecekteki ortak çalışmalar için temelleri 
atan Rektörümüz, Mary Washington 
Üniversitesi’yle mevcut işbirliğimizi 3+2 
çift diploma projesiyle geliştirdi. 28 Mart 
Pazartesi günü Genel Sekreterimiz Yrd. 
Doç. Dr. Ömer Özbek ile Amerika’ya giden 
Rektörümüz, bir hafta boyunca görüş-
melere devam etti.

Akademik işbirlikleri için yaptığı ziya-
rette, Washington’da bulunan Amerika 
Diyanet Merkezi’nde de bir toplantıya 
katılan Rektörümüz, merkez üyelerine 
bir konuşma yaptı. İlk olarak George 
Mason Üniversitesi’nde Ortadoğu ve 
İslam Çalışmaları Direktörleri ile görü-
şen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bu-
lut, gelecekte yapılacak işbirlikleri ve 
ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde 
bulundu. İkinci olarak, Duke Üniversitesi 
İslam Çalışmaları ve Ekonomi Bölümü-
nün Direktörü ve akademisyenleri ile 
işbirliği ve ortak proje görüşmelerinde 
bulundu. Ayrıca, North Caroline Üniver-
sitesi İslam Araştırmaları Direktörü ve 
akademisyenleriyle de işbirliği ve ortak 
proje geliştirme konularında görüşme 
yaptı. Michigan Üniversitesi’nde “Near 
Eastern Studies” Direktörleri ile bir ara-
ya gelen Rektörümüz, ortak projeler ve 
değişim programları geliştirmek konu-
sunda görüşmeler yaptı. Michigan State 
Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları Di-
rektörleriyle toplantı yapan Rektörümüz, 
işbirliği konusunda mutabakat sağladı. 
Purdue Üniversitesi uluslararası ilişkiler 

ve mühendislik bölümleri direktörleriyle 
verimli toplantılar gerçekleştiren Rektö-
rümüz ayrıca, Üniversitenin Discovery 
Park’ında yer alan nanoteknoloji ve te-
mel bilimler laboratuvarlarını inceledi ve 
inovasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. 
18.000 öğrencisinden 10.000’i lisan-
süstü eğitim alan Chicago Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve yöneticileriyle de 
bir araya gelen Rektörümüz Prof. Bu-
lut, gelecekte yapılacak işbirliklerinin 
temellerini attı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bu-
lunan önemli üniversitelerle görüşme-
ler düzenleyen, işbirliklerine imza atan 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
Chicago’da her yıl düzenlenen Türk-A-
merikan Bilim İnsanları Toplantısı’na da 
katılım gösterdi. Amerika ziyaretinin çok 
verimli geçtiğini ifade eden Rektörümüz; 
“Bilimde öncü dünya Üniversiteleriyle 
ileri düzeyde işbirliklerine imza atarak 
İZÜ’yü emin adımlarla güzel hedeflere 
taşıyoruz. Öğrencilerimiz ve akademis-
yenlerimiz için başta Chicago, Michigan 
ve Duke olmak üzere ABD’nin iyi üni-
versiteleri ile işbirliğinde önemli adımlar 
attık. Hamdolsun, görüşmelerimiz çok 
verimli geçti” dedi. 

3+2 ile Türkiye’den Lisans Ameri-
ka’dan Yüksek Lisans Diploması

Geçtiğimiz yıl anlaşma imzaladığımız 
Mary Washington Üniversitesi’nin Eği-
tim ve İşletme Fakülteleri Dekanlarıyla 
bir araya gelen Rektörümüz, üniversi-
teler arasındaki işbirliğini genişletti ve 
geçtiğimiz yıldan bu yana görüşülen 
iki diplomalı program için mutabakat 
sağladı. Anlaşma sağlanan 3+2 program 
ile isteyen tüm öğrencilerimiz, lisans 
eğitiminin ilk 3 yılını İZÜ’de tamamlayıp, 

iki yıllık eğitim için Mary Washington 
Üniversitesi’ne gidecek. 3+2 programını 
tamamlayan tüm öğrenciler, İZÜ’den 
lisans Mary Washington Üniversitesi’n-
den ise yüksek lisans ile mezun olacak. 
Öğrenciler, 5 yıllık eğitim sonunda Türki-
ye’den lisans, Amerika’dan yüksek lisans 
diploması edinecekler.

Nobel Ödüllü Aziz Sancar ile Gö-
rüştük

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut 
ayrıca, Nobel Ödülü Türk Bilim Adamı 
Aziz Sancar’ı kendisine ödülü getiren 
çalışmalarını sürdürdüğü UNC School 
of Medicine’daki labaratuvarında ziyaret 
etti. Mütevazi çalışma odasında heyeti-
mizi ağırlayan Kimya Nobel’i sahibi Aziz 
Sancar bireysel ve kurumsal başarı için 
en önemli etkenin araştırmacılara sağ-
lanana imkanlar ve oluşturulan ortam-
lar olduğunu belirtti. Sancar İZÜ heyeti 
ile yaptığı görüşmede “iyi bir eğitim ve 
araştırma iklimi”ni vurgulayıp Türkiye’nin 
sadece Türk öğrencilere değil uluslarara-
sı öğrencilere özellikle de Suriyeli sığın-
macılara dünya standartlarında eğitim 
imkanı sağladığını belirtti. Rektörümüz 
Prof. Bulut ise Aziz Sancar’ı bilime kat-
kılarından dolayı tebrik edip kendisinin 
Türkiye’deki üniversite öğrencileri ve 
araştırmacılar için ilham kaynağı olduğu 
belirtti. İZÜ›nün bilimsel araştırmalara 
yoğun teşviklerini anlatan, kampüsü-
müzde kurulan araştırma merkezleri 
ve teknoloji transfer ofisimiz hakkında 
bilgi veren Prof. Bulut, bu çabaları “tüm 
meselemiz Nobel ödülü alacak yeni bilim 
adamları yetiştirmek” şeklinde özetledi. 
Aziz Sancar’ın eşi Gwen Sancar ile de 
görüşen İZÜ heyeti, üniversitemizin “eği-
timde fırsat eşitliği” ilkesini temel edin-
diğini, Türkiye’de her kesimden, her gelir 
seviyesinden öğrenciye eğitim imkanı 
sunduğunu, tüm öğrenciler için rahat 
ve güvenli bir ortam sağladığını belirtti.
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Kaybolan Çocukluk ve
Hiçe Sayılan Hukuk Konferansı

Uluslararası adalet ve Hürriyet Derne-
ği(UAHDER) ve Av. Cavit Tatlı’nın katılımıyla 
gerçekleştirilen ‘Kaybolan Çocukluk ve Hiçe 
Sayılan Hukuk’ adlı konferansta ; İsrail’in 
Kudüs’te hukuka aykırı çocuk tutuklamaları, 
tutuklamaların sözde sebepleri, tutuklama 
usulleri, tutuklanma sürecinde çocukların 
ve ailelerin yaşadıkları fotoğraflar, videolar 
ve röportajlarla anlatıldı. UAHDER aracılı-
ğıyla eğitim Fakültesinde açılan fotoğraf 
sergisinden sonra seminer programına ge-
çildi. Kudüs ziyaretinde görüştüğü ailelerin 
yaşadıklarını anlatan Tatlı; israil 1991’de 
çocuk haklarını koruma sözleşmesini im-
zalamış olmasına rağmen 18 yaşından kü-
çük Kudüslü çocukları tutuklamaya devam 
ediyor. Bunu da sözde sebeplerle meşru 
göstermeye çalışıyor. Aile içi şiddet, taş 
atma, israilli yerlesimcileri rahatsız etmek bu 

sebeplerin başında geliyor. Öyle ki ‘olaylarla 
ilgili bilgi alma’ gerekçesiyle 3 yaşındaki bir 
çocuk israil polisi tarafından gözaltına alındı. 
Tutuklamalarin çoğu gece gerçekleştirili-
yor. Elleri kelepçelenen ve gözleri bağla-
nan çocuklar israil polisi tarafından darp 
ediliyor, işkence görüyorlar, aşağılanıyorlar. 
Bu insanlık dışı saldırının boyutları cinsel 
tacize kadar gidiyor. Tutuklu bulundukları 
süre içerisinde çocuklar yeme ve içmeden 
mahrum bırakılıyorlar, kendilerine yöneltilen 
uydurma suçları kabul etmeleri halinde ye-
mek verileceği söyleniyor. İsrail hükümeti 
yüksek miktarda kefalet karşılığında tutuklu 
çocukları serbest bırakıyor. Eğer aile parayi 
geciktirirse,ev israil hükümetince ailenin 
elinden alınıyor. Bir diğer cezai işlem ise ‘ev 
hapsi’. Ev hapsi uygulamasindan çocuk ve 
iki yetişkin velisi yargılama süresi boyunca 

polisin belirlediği evden çıkamıyor. Çıktıları 
takdirde para cezası ödemek zorundalar. 
Bu işlemin hukuki olmasi için hapis uygu-
lamasını ve sonuçlarını kabul ettiklerine dair 
ailelerden imza alıyorlar. İsrail’de yargılama 
Usulü ve süreci de değişik. Sorgulamalarda 
aile çocuğunun yanında bulunamıyor. 16 
yaşındaki E.Y. ‘nin ifadesine göre hapistey-
ken ibranice evraklar imzalamasi için zorla-
nıyor fakat ibranice bilmediği için imzalamak 
istemese de baskıyla imzalıyor. Hapisten 
çıktıktan sonra evrakta kendi ifadesiyle 
örtüşmeyen bir ifadenin yazdığını öğreniyor. 
Yani asılsız suçlamalar zorla kabul ettiriliyor 
çocuklara. Mahkeme sonunda çocuklara 
saldırı gerekçesiyle hapis cezası alanlar 
malesef verilen cezayı çekmiyor. Bir kaç ay 
hapiste kaldıktan sonra ya cumhurbaşkanı-
nin af yetkisini kullanmasiyla ya da zanlının 
sağlık sorunları-akil hastaligi- gerekçesiyle 
yurt dışında tedavi görecegi sebebiyle ha-
pisten çıkarılıyorlar. Özellikle hukuk fakültesi 
Öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçek-
leştirilen programdan sonra UAHDER ve 
Av . Cavit Tatlı’ya hediyeleri takdim edildi.
Konferansa katılan öğrencilere “Kudüs İn-
san Hakları İhlalleri Raporu”, “İşgal Altındaki 
Kudüs’te Tutuklu Çocuklar Raporu”, Kudüs 
ve Kentteki Arap Nüfusun Hukuki Duru-
mu”, “Uluslararası Hukuk Kuralları Işığında 
İsrail Kanunlarının Kudüs’de Yaşanan İnsan 
Hakları İhlallerinin Rolü”, “Kudüs’de Çocuk 
Tutuklamaları” isimli çalışmalar hediye edildi.

Siyaset Kulübü’müz tarafından düzen-
lenen “Türkiye’de Terör ve Çözüm Süreci” 
Panelinde, Ak Parti Milletvekili Mehmet 
Metiner, MHP Milletvekili Arzu Erdem ve 
CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı katılım 
gösterdi. Metin Karakoç’un moderatör 
olduğu etkinlik, 11 Nisan 2016, Pazartesi 
günü kampüsümüzde düzenlendi.

“Türkiye’de Terör ve Çözüm Süreci 
Panelinde bir araya gelen vekiller terör 
ve Çözüm Süreci konusundaki görüşlerini 
paylaştı. Etkinliğin açılış konuşmasını ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
ülkemizin zor zamanlardan geçtiği böylesi 
bir dönemde, üniversitemizde bir araya 
gelip konuyu masaya yatıran Ak Parti, 
CHP ve MHP’li vekillere teşekkür etti. Rek-
törümüz konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi; “Biz düşünen insanlar, münevverler, 
böyle zamanlarda çok dikkatli olmalıyız. 
Ateşe benzinle gidenler oldu, bunları doğru 

bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Geç-
tiğimiz günlerde basına yansıyan fotoğ-
raflar dikkatimi çekti. Askerimiz yaşlıları 
taşıyor, bölge halkıyla temas haline. Bu 
fotoğrafları iyi okumamız gerekiyor. Biz 
münevverler o fotoğraflara iyi bakmalıyız. 
Bölge halkı terörü desteklemiyor. Bunu 
anlamamız bu ayrımı yapmamız lazım. Bu 
zor zamanlarda, devletin milletle, milletin 
devletle kucaklaşmasını görmemiz lazım. 
Bizim çevrede, akademiyada, maalesef 
hataya düşenler oldu. Ateşi söndürmek 
varken, ateşe benzin dökmek olmamalı”.

Terör sorunun Ak Partiyle başlamadı-
ğını, Kürt halkının kimliğini reddedenin CHP 
olduğunu söyleyen Ak Parti Milletvekili 
Mehmet Metiner, Cumhuriyetle birlikte 
tekçi tanımların CHP tarafından yapıldı-
ğını, ret, inkâr ve asimilasyon politikaları-
nın “Milli Şef “ döneminde zirve yaptığını 
ifade etti. Mehmet Metiner; “Tekleştirici 
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İlber Ortaylı ile
Bahçede Tarih Dersi

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerin-
den Prof. Dr. İlber Ortaylı, 14 Nisan 2016 
Perşembe, tarihi kampüsümüzde semi-
ner verdi. “Sultan II. Abdülhamit Dönemi 
Eğitim Politikaları” konusunda düzenle-
nen seminer, iç avlumuzda düzenledi. Ta-
rihi kampüsümüzün avlusunda konuşma 
yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade 
eden İlber Ortaylı, “Halkalı Ziraat mektebi 
Alisinde, konuşma yapmak da ayrı bir 
güzel” dedi. Yoğun ilgi gören konferansa 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’un 
yanı sıra akademik kadromuz ve çok 
sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Tanzimat öncesi dönemlerde ço-
ğunlukla askeri eğitim verildiğini belirten 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamit ile 
eğitimde modernleşme çalışmaları-
nın başladığını ifade etti. Türkiye’deki 
en eski üniversitenin bile 150 yıldan 
daha genç olduğunu ifade eden Prof. 

Dr. İlber Ortaylı; “Türkiye’de 150 yıllık 
üniversite yok. Ancak bu, o dönemde 
üniversite ayarında eğitim veren kurum 
yoktu demek değildir. Bu eğitimleri ve-
ren kurumlar vardı. Burada reformlar ile 
kurumları dönüştürme, modernleştirme 
söz konusudur” dedi. İyi bir eğitim siste-
mi kurulmasının önemine dikkat çeken 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Eğitimde insanlara 
eşit fırsat verilmeli, eşit diploma değil. 
Osmanlı bunu başarmış. Bu sebeple iyi 
nesiller, iyi yöneticiler yetiştirmiş. Hiçbir 
şeyi olmayan köylü çocuklarını almış, 
eşit fırsat vererek yetiştirmiş. Bunlardan 
kabiliyetli olanları yükselmiş, mevki ka-
zanmış. Böylece kendi seçkin kesimini 
oluşturmuş. Eğitiminiz iyi değilse seçkin 
çıkaramazsınız. Seçkin çıkaramazsanız o 
toplum batar” ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde 
yaşanan savaşlar ve sonrasında Kurtu-

luş Savaşı süresince, iyi yetişmiş şark ve 
garb kültürünü bir araya getirmiş nesli 
kaybettiğimizi söyleyen Prof. Dr. İlber 
Ortaylı, “Biz iki kültürü bir araya getiren 
insanları 100 yıl süren savaşlarda kay-
bettik. Bunun sıkıntılarını hakla yaşıyo-
ruz ve bir daha da bu özelliklere sahip bir 
nesil yetiştiremedik” dedi. Etkinlik son-
rasında Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut, İlber Ortaylı’ya teşekkür ederek 
Çanakkale Marşı Murakkası hediye etti. 

kimlik siyaseti, birden bire cumhuriyetin 
ilk dönemlerinde yürürlüğe konuluyor. 
Kürt halkının kimliği reddediliyor, Kürtçe 
yasaklanıyor, zoraki bir asimilasyon poli-
tikası uygulanıyor. Milli Şef’in bu konuda 
raporları vardır. Belki CHP, bir gün Milli Şefi 
ile de yüzleşir. Kürt varlığını reddeden, dilini 
yasaklayan CHP’dir. Ret, inkâr, asimilas-
yon uygulayan bir siyasi zihniyetin, tüm 
sorunların kaynağı olarak Recep Tayyip 
Erdoğan ‘ı göstermesini, doğrusu çok 
şaşırtıcı buluyoruz” dedi.

“Kürt” diye bir halkın var olduğunu söy-
leyen Metiner, “Terör bizim zamanımızda 

patlak vermedi. Bugün Türkiye’nin bir Kürt 
sorunu yoktur. Kürtlerin bir PKK sorunu 
vardır. Türkiye’nin de bir terör sorunu vardır. 
Bizim silahları bıraktırma çabamız oldu. Biz 
asla terörle müzakere etmedik. Çözüm 
Süreci olduğu gibi bugün terör hortlamış 
değildir. Milli Birlik Kardeşlik Projesi’yle 
attığımız tüm adımlar, bu ülkenin birliğin 
sağlamlaştıran adımlardır. Kürt kardeşle-
rimizden esirgenen ne kadar hakları varsa 
iade etmişizdir. Çözüm Süreci, bölünme 
ve çözülme değildir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğu 
ve Çözüm Süreci gibi bir politikaya ihti-
yaç duyulmadığı halde düzenleme yapı-
larak terör olaylarının başlamasına sebep 
olunduğunu dile getiren MHP İstanbul 
Milletvekili Arzu Erdem ise “Maalesef ‘sır-
tımızı PYD’ ye, YPG’ ye yasladık’ diyenler 
ve terör örgütünü kınamayanlar bugün 
Meclis’teler. MHP olarak buna karşı hep 
direndik, direnmeye de devam edeceğiz. 
O bölge ile ilgili verilen birtakım teşvikler 
ve ihaleler için verilen paraların silaha git-
tiğini biliyoruz. Artık, siyasi iktidar terörle 
mücadele ediyor. Bize, ‘morg bekçisi’ bile 
dediler ancak biz MHP olarak ülkenin 
birlik ve bütünlüğünden yanayız. Benim 
komşumun nereli olduğu, beni hiç ilgilen-
dirmiyor. Yeter ki ‘Ben Türk’üm, bayrağım 
inmesin, ezanım susmasın’ diyebilsin. En 

önemlisi süreç için verilen tavizler, bugün 
benim gönlüme batıyor. Bu süreç, milli ve 
manevi değerlerimizin yıpranmasına çok 
büyük etki yapmıştır. Artık MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin dediği gibi, o 
bölgede sivil halk boşaltılmalı ve gerekirse 
taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakıl-
mamalıdır” şeklinde konuştu.

Meseleye Kürt sorunu olarak baktık-
larını dile getiren CHP İstanbul Milletve-
kili Oğuz Kaan Salıcı, “Kürt sorunun artık 
uluslararası bir boyutu da var. Biz meseleyi 
silahlı kalkışma ile devlete isyan eden bir 
boyutu olduğunun yanında, bir de insanla-
rın kendi özgür kimlikleriyle yaşama hakkı 
olduğunu da düşünüyoruz. Bir insan kendi 
dili konuşabilmeli ve inancıyla neyse o dü-
şüncelerini dile getirebilmelidir. Ancak tabii 
ki bizi birleştiren temel unsur, Türk olmak 
ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak-
tır. Ancak yaşanan bir sorun varsa, bunu 
tüm boyutlarıyla da görmemiz gerekir” 
ifadelerini kullandı. “Taş üstünde taş, baş 
üstünde baş bırakmamak” anlayışından 
farklı düşündüklerini ifade eden Salıcı, 
“1990’lı yıllarda yumurta teorisi konu-
şuluyordu. Yani Kayseri’den Şırnak’a her 
yerin dümdüz edilmesini savunanlar vardı. 
Terörle mücadele konusunun Meclis’te 
tartışılmasını istedik. Bunun için bir önerge 
verdik” dedi. 

ZAİM’DEN HABERLER



56 Zaim

“Hackathon”da Birinci Olan İZÜ’lü 
Geleceğin Mühendisi, Silikon Vadisi’nde

İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş 
ile Stratejik Yönetim Semineri

Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf öğ-
rencimiz Furkan Çinar, Garanti Banka-
sı’nın düzenlediği “Hackathon” etkinli-
ğinde takımıyla birlikte birincilik ödülü 
kazandı. Kazandığı ödül sayesinde Ame-
rika Silikon Vadisine giden öğrencimiz, 
“Happy Puppy” isimli projelerini burada 
bulunan yaklaşık 20 şirkete sunma im-
kanı buldu. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut öğrencimizi tebrik ederek, başarı-
larının devamını diledi. 

Yazılımcı, tasarımcı ve girişimcile-
re, fikirlerini kısa sürede 
ürüne dönüştürme şansı 
vermek amacıyla Garanti 
Bankası tarafından düzen-
lenen “Hackathon” etkinliği 
Kasım ayında düzenlendi. 
Yarışmaya 4 kişilik ekiple 
katılan öğrencimiz Furkan 
Çinar, ekipte yazılımcı ola-
rak görev aldı. “Bilgisayar 
programcıları, grafik tasa-
rımcıları, arayüz tasarımcı-
ları ve proje yöneticileri de 
dahil olmak üzere katılanla-

rın yoğun bir şekilde yazılım projelerinin 
geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile 
rekabet içerisinde bulunduğu bir olay” 
olarak tanımlanan Hackathon, Türkiye’de 
farklı firmalar tarafından düzenleniyor. 
Bu alanlarda kariyerini ilerletmek iste-
yen, inovasyona önem veren yarışma-
cılar, prototip projelerini 36 saat içinde 
bankanın açtığı web sitesine gönderdi. 
Özel günlerinde insanların birbirlerine 
para göndermesini sağlayan “Happy 
Puppy” projesi ile öğrencimiz, ekibiyle 
birlikte yarışmayı kazandı.

Bilgisayar Mühendisliği’nde okudu-
ğunu ve yazılım alanında kendini geliş-
tirmek istediğini ifade eden öğrencimiz, 
bu tür yarışma ve etkinlikle sıkça katılım 
gösterdiğini, faklı projeler geliştirmeye 
devam edeceğini söyledi. Ekibiyle birlikte 
sonuçlarını bekledikleri başka Hackat-
hon etkinliklerine de katıldıklarını ifade 
eden Furkan Çınar; “Bu etkinliği kazan-
mamız neticesinde Garanti Bankası bizi 
Amerika’ya Silikon Vadisine gönderdi. 
Bu bizim için müthiş bir deneyim oldu. 
Oradaki birçok şirketle birebir görüştük 

ve projemizi onlara sunduk, 
fikirlerini aldık. Beş gün bo-
yunca yaklaşık 20 şirket 
gezdik. bu bizim için hem 
çok büyük bir motivasyon 
hem de kendimize güven 
kaynağı oldu. Önümüzdeki 
günlerde de Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı 
Aydın Tarık Zengin hoca-
mızın koordinasyonunda 
TÜRKSAT’ın Model Uydu 
Yarışması’na katılacağız” 
dedi.

Girişimcilik Kulübümüz koordinas-
yonu ve Kariyer Merkezimiz desteğiyle 
İstanbul Ticaret Odası Eski Başkanı ve 
Akademisyen Doç. Dr. Murat Yalçıntaş’ı 
kampüsümüzde ağırladık. 27 Nisan Çar-
şamba günü düzenlenen etkinlikte “Stra-
tejik Yönetim ve Çevre Analizi, Başarı İçin 
Geleceği Öngörmek” konularını işledik.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut 
yaptığı açılış konuşmasında, hem akade-

mide hem de iş hayatında başarı göste-
ren bir şahsiyeti ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Doçentliğini 
yeni alan Murat Yalçıntaş’ı tebrik eden 
Rektörümüz; “İstanbul Ticaret Odasının 
uzun yıllar başkanlığını yapan başarılı bir 
iş adamı olan Murat Yalçıntaş’ı, bizler İlim 
Yayma Vakfı dolayısıyla yakinen tanıyo-
ruz. Murat Yalçıntaş’ın bir başka özelliği 
ise, Üniversitemizin adını aldığı Rahmetli 
Sabahattin Zaim Hocamızın ömrü boyun-
ca yanında olan ve çalışmalarını birlikte 
yürüttüğü Nevzat Yalçıntaş’ın oğlu ol-
masıdır” dedi.

Kendisini yarı zamanlı iş adamı, yarı 
zamanlı akademisyen olarak tanıtan 
Murat Yalçıntaş, yaptığı konuşmasın-
da Stratejik Yönetim Sistemlerinden 
bahsetti. Hayat yönetmek ile işletme 
yönetmek arasında bir fark olmadığını 
ifade eden Yalçıntaş; “ Bir insanın hayatı 
yönetmesiyle, bir işletmeyi veya vakfı 

yönetmek arasında hiçbir fark yoktur. 
Hepsi birbirine bağlıdır” dedi. Doğa bilim-
leri ve Sosyal Bilimleri arasındaki farka 
vurgu yapan Yalçıntaş; “ Doğa bilimleri 
evrenseldir. Sosyal bilimlerde birden fazla 
bakış açısı, birden fazla doğru vardır. Sos-
yal bilimlerde işin içine insan girer. İnsanın 
bir doğrusu ve algısı vardır. Benim için 
doğru olan sizin için doğru olmayabilir. 
Hiçbir şeyi kendi inancınız, aklınızın ve 
kalbinizin süzgecinden geçirmeden kabul 
etmeyin” dedi.

Stratejik Yönetim Bilimlerini semi-
nerini interaktif hale getirerek öğrenci-
lerimize sorular soran Yalçıntaş, etkin-
liğin ilgiyle takip edilmesini sağladı. İş 
hayatında kendi yaşadığı deneyimlerden 
örnekler veren Murat Yalçıntaş sözlerini; “ 
Hayat sizin o önemli şeye ulaşmak iste-
diğiniz zaman tamamdır. Sizler bir şeyler 
öğrenip yapacaksınız. Plan hiçbir şeydir. 
Planlama her şeydir” diye sonlandırdı. 
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İZÜ 1. Lig’deİZÜ Okçuluk 
Türkiye 3.sü Oldu!

İZÜ Futbol Takımımız, Üniversitelerarası Spor 
Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Üniver-
sitelerarası 2. Futbol Ligini namağlup şampiyon 
olarak tamamladı. 

Finalde Kemerburgaz Üniversitesi ile karşı kar-
şıya gelen takımımız iki defa yenik duruma düşme-
sine rağmen galip gelmesini bildi. Maçta takımımızı 
galibiyete ve şampiyonluğa götüren goller İbrahim 
Kuyumcuoğlu, Şamil Türkan ve Tarık Özal’dan geldi. 
Futbol takımımız şampiyonluk kupasını Esenyurt 
Kaymakamı Ekrem İNCİ ve Esenyurt AK Parti İlçe 
Başkanı Şenay Değer’in elinden aldı. Büyük sevinç 
gösterilerine sahne olan ödül töreninde sporcula-
rımızın kutlamaları görülmeye değerdi.

Futbol takımımızın 5 aylık yoğun bir antrenman 
sürecinden sonra şampiyonluğu elde ettiğini ifade 
eden Üniversitemizin Spor Sorumlusu İbrahim Ak-
gün, takımın başarısıyla ilgili; “Takımda yer alan bü-
tün oyuncularımızı kutluyorum. Takımımızdaki her 
oyuncu, yoğun geçen dersler ve sınav programları-
na rağmen büyük özveriyle çalıştı. Oldukça tempolu 
ve başarılı geçen antrenman süreci sonunda şam-
piyonluğu elde edeceğimize inancımız tamdı. Çok 
çekişmeli geçen maçlardan sonra finale kalmayı 
başaran takımımız, final maçında da Kemerburgaz 
Üniversitesini yenerek şampiyon olmanın gururunu 
yaşadı ve bizlere yaşattı. Şampiyonluklarından 
ötürü tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Ömer 
Türkay’ı kutluyorum. Ayrıca, üniversitemizdeki pek 
çok farklı branşta spor faaliyetlerine gösterdikleri 
ilgi ve destek için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut’a, Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Ömer 
Özbek’e ve yöneticilerimize teşekkürlerimizi su-
nuyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Futbol Takımı olarak çıtamızı yükseltmeye devam 
edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki yıl 1.ligde başarılı 
sonuçlar elde edip yükselme grubuna kalmak” dedi.

Ödül töreninin ardından üniversite yönetimimiz 
tarafından, sporcularımıza ve teknik heyete yönelik 
kampüsümüzde şampiyonluk yemeği verildi. Bu 
başarı ile 1.lige yükselen İZÜ Futbol takımımıza 
başarılarının devamını diliyoruz.

Türkiye Üniversiteler Arası 70m Okçuluk Şampiyonası bu yıl 
11 - 14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya 100. Yıl Tesislerinde 
gerçekleştirildi. Bayanlardan ve erkeklerden oluşan gruplar; olimpik 
ve makaralı yay olmak üzere iki branşta yarıştılar.

Sıralama atışları ile başlayan şampiyonaya 37 üniversiteden 
218 sporcu katıldı. İZÜ Okçuluk Takımımız 5 erkek ve 4 bayan olmak 
üzere 9 kişilik kafile ile şampiyonaya da yer aldı.

Afra Aydın, Meryem Kutlu ve Hilal Şahin’ den oluşan İZÜ Klasik 
Yay Bayan Takımı, bayanlar kategorisinde 31 üniversitenin katıldığı 
Türkiye Üniversiteler Arası 70m Okçuluk Şampiyonası’nda çok çekiş-
meli geçen müsabakalardan sonra klasik olimpik yay kategorisini 3. 
tamamlayarak Türkiye derecesi elde etmenin gururunu yaşamayı ve 
yaşatmayı başarmıştır. Takımımız, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Ankara 
Üniversitesi ve ODTÜ gibi tecrübeli rakiplerini geride bırakarak, kısa 
zamanda büyük bir başarı göstermiş oldu. Klasik Olimpik Bayan ve 
Erkek takımları kategorisinde, vakıf üniversiteleri arasında 1. sırada 
yer almamız, teknik heyetimizin sevincini bir kat daha arttırdı.

Mix takımlar kategorisinde çeyrek finale yükselme başarısı 
gösteren Afra Aydın, Oğuz Safi’den oluşan Mix Olimpik Yay Takı-
mımız ve Lütfullah Özçay ve Hilal Nur Özçırak’dan oluşan Makaralı 
Takımımız, çeyrek finalde Dünya 3.sü olan Aksaray Üniversitesine 
6 sayı farkla mağlup olarak çeyrek finalden turnuvaya veda ettiler.

Üniversitemizin Spor Sorumlusu İbrahim Akgün, takımın başa-
rısıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Üniversitemizin okçuluk takımı, 
yoğun geçen ders programları ile beraber, yedi aylık antrenman 
sürecinden geçmişlerdir. Türkiye derecesi elde edilmesinde katkısı 
olan tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Metin Gazoz’u kutluyorum. 
Ayrıca, üniversitemizin tüm spor branşlarına gösterdikleri ilgi ve 
destek için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’a, Genel Sekreterimiz 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Özbek’e ve diğer yetkililere de teşekkürlerimizi 
sunuyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Okçuluk Takımı 
olarak çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz. Daha çok çalışarak 
önümüzdeki yıl şampiyonluk kupasını üniversitemize getirmek 
istiyoruz. ”diye konuştu. 

Şampiyona kıyasıya geçen mücadeleler sonunda, kazanan 
sporcular ve üniversiteler için yapılan ödül töreni ile son buldu. 
Bayanlar kategorisinde ilk kez katıldığı şampiyonayı Türkiye 3.sü 
olarak tamamlayan Klasik Yay Bayan takımımızı üniversite yönetimi 
olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz.
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“Söz Sende” Hitabet Yarışması Finali 
Kampüste Gerçekleştirildi

Üniversitemizin koordinasyonunda, 
Ziraat Katılım Bankası sponsorluğunda 
düzenlenen “Söz Sende” hitabet yarış-
ması finali 17 Mayıs 2016 tarihinde İZÜ 
Kampüste gerçekleştirildi. Türkiye’deki 
Üniversitelerin herhangi birinde Lisans 
veya Yüksek Lisans programına kayıtlı 
olan öğrenciler arasında farkındalık uyan-
dırmak ve öğrencilerin kendi belirleyecek-
leri bir konu hakkında fikirlerini dile getirme 
ve bu konu hakkında aklındaki sorunları, 
nedenleri, çözümleri 3 dakika içerisinde 
halkla ve jüriyle paylaşma fırsatı sunan 

Söz Sende hitabet yarışmasına büyük 
ilgi gösterildi. 150 lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerin başvurularının sonucunda 8 
farklı üniversiteden 21 lisans öğrencisi ön 
ve son elemeleri geçerek finale yükseldi. 
Merkez kampüsümüzde gerçekleşen fi-
nal programına 21 lisans öğrencisi kendi 
istedikleri konular üzerine 3 dakikalık bir 
sunum gerçekleştirdi.

Jürisi gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, 
şair Nurullah Genç ve TV programcısı Ser-
dar Tuncer’den oluşan programda birincilik 

ödülünü İstanbul Üniversitesi’nden katılan 
Fildişi Sahilleri’ nden Abdul Alim Djibrilla, 
“Dünyaya bir mesajım var” başlıklı su-
numuyla kazanırken kendisine ödülünü 
takdim eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Arif Ersoy, “Bu ödülü sana verirken Hz. 
Bilal’e olan borcumuzu ödüyoruz hissi ile 
veriyoruz.” dedi. Yarışmada, “Sevgi ve Aşk” 
konulu sunumu ile Beykent Üniversitesi’n-
den Taylan Çelik kazanırken üçüncülük 
ödülünü “28 Şubat” temalı konusuyla 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nden 
Şeyma Çalışkan kazandı. Yarışmanın birin-
cisine 3.000 lira para ödülü verilirken ikici 
2.000 lira, üçüncü ise 1.000 lira kazandı. 

Ödül töreninin ardından yarışmacılara 
jüriler tarafından katılım belgesi verilir-
ken desteklerinden ötürü üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Genel 
Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk 
Özbek, Ziraat Katılım Bankası ailesi ve 
jüri heyeti adına dikilen fidanların belgesi 
takdim edildi.

Finalin son anları kutlamalar ile ger-
çekleşirken finalistler ile programı düzen-
leyen Söz Sende Hitabet Yarışması ekibi 
aile pozu vererek program sonlandırıldı. 

Global Good Governance-3G 
Töreninde Rektörümüz Ödülünü Aldı

2016 Global Good Governance 3G 
ödüllerinden “Yükseköğretime Katkı” ödülü 
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut’a verildi.

UK-Cambridge Analytica Düşünce 
Merkezi tarafından küreselleşmenin in-
san unsurunu ön planda tutarak daha iyi 
yönetilmesi ve “Küresel İyi Yönetişim İlke-
lerinin Saptanması” amacıyla her yıl 11 faklı 
kategoride verilen Global Good Governance 
3G ödülleri, 26 Mayıs 2016 tarihinde Hyatt 
Regency- Ataköy Otelinde yapılan ödül 
töreni ile sahiplerini buldu.

2016 Global Good Governance 3G ödül 
töreninde “Yükseköğretime Katkı” ödülü-
nü Akademik Kurul heyeti tarafından bu 
yıl Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. 
Mehmet Bulut ’a verildi. Rektörümüz Prof. 
Dr. Bulut, ödülünü, MÜSİAD Genel Başkanı 
Nail Olpak’ın elinden aldı. Bulut, “Yükseköğ-
retime Katkı” ödülünün kendisine verilme-
sinden dolayı yaşadığı gururu ve mutluluğu 

ifade ederek, “Gençlerimizin daha iyi eğitim 
alması için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesi’nin dünyada saygın bir yer edinmesi 
için her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.

Ödül Törenine Malezya Başbakanı eşi 

Rosmah Binti Mansor da katılarak, ödül alan 
isimleri tebrik etti. Ödül töreni sırasında, 
Malezya yöresel halk oyunları sergilenir-
ken, bazı Malezyalı çocuklar horon tepti. 
Gece sonunda ise ödül alanlarla birlikte 
aile fotoğrafı çekildi. 
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Üniversitemiz Hukuk Konferansları kapsamında Türken Vakfı 
ile Hukuk Fakültesi koordinasyonunda sekizincisi organize edilen, 
“Sykes-Picot Anlaşması’nın 100. Yılı: Ortadoğu’yu Şekillendiren Bir 
Anlaşmanın Anatomisi” konulu seminer kampüsümüzde gerçek-
leştirildi. Seminere Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Avi Shlaim konuşmacı olarak katıldı. Aynı za-
manda Britanya Akademisi üyesi olan Shlaim, Özellikle Arap-İsrail 
çatışması konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Anlaşmayı Ortadoğu’yu Bölmek için Yaptılar

Skyes-Picot Anlaşması’nın emperyalist güçler olan İngiltere ve 
Fransa’nın 16 Mayıs 1916’da gizli imzalanan bir anlaşma olduğunu 
söyleyen Prof. Avi Shlaim, “Anlaşma bölge insanlarının hayallerini 
ve rüyalarını hiç değere almadan kendi aralarında bölmek için 
yaptıkları gizli bir anlaşmadır. Yapılan anlaşma hem bölgeyi kendi 
amaçları için dizayn eden ve emperyal ülkelerin amaçlarına hizmet 
için yapmışlardır. Aynı zamanda da bölge insanı hala süregelen 
çatışmaların içine sokan temel anlaşmadır” dedi.

Yüzyılın Analizi: Çatışma ve Meşrutiyetsizlik

Anlaşmanın bölgedeki siyasi çıkarları olan emperyalist güçlerin 
temelini oluşturduğunu ifade eden Shlaim, “Bu anlaşma bir sene 
sonra deklere edilen Balfour Denklerasyonuyla beraber bu emper-
yalist güçlerin bölge üzerindeki oynamış oldukları siyasi oyunların 
temelinin kurulduğu bir anlaşma. Bu anlaşmanın sonucunda ortaya 
şöyle bir şey çıktı. Sınırların meşrutiyeti yok bu sınırların içerisinde 
ortaya çıkan ülkelerin meşrutiyeti yok. Bu ülkelerin başlarına ge-
tirilmiş özelliklede toplum içerisinden değil de dışarıdan seçilip bu 
ülkelerin başına getirilen hükümdarların meşrutiyeti yok. Bende 
zaten bu konsepte Osmanlı sonrası sendromu diyorum. Şuanda 
yaşanan çatışmaların, savaşların en büyük sebebi az önce bahset-
tiğim meşrutiyeti olmayan yapılardır, bunun sebebi de Sykes-Picot 
anlaşmasıdır. Son yüzyılın analizi de budur; Çatışma ve Meşruti-
yetsizlik” açıklamalarında bulundu.

Ata sporunu yaşatmak için Kağıthane Bele-
diyesi’nce bu yıl 21’incisi düzenlenen Kağıthane 
Sadabad Yaz Etkinlikleri Okçuluk Şampiyonası’nda 
İZÜ Okçuluk Takımımız 5 kupa ile başarılı bir şekil-
de turnuvayı tamamladı. 22 Mayıs 2016 tarihinde 
Hasbahçe Güreş Sahası’nda geniş bir katılımla 
gerçekleştirilen şampiyonada İZÜ Okçuluk Takı-
mımız’dan Bayanlar Klasik Yay kategorisinde İTÜ 
ile karşı karşıya kalan Afra Aydın birinci olurken, 
Erkekler Klasik Yay kategorisinde Oğuz Safi ikinci, 
Makaralı Yay kategorisinde ise Safa Gence birinci, 
Lütfullah Özçay ikinci olarak bizleri gururlandırdı. 

Şampiyonada, geleneksel, modern ve atlı olmak 
üzere üç farklı kategoride atışlar yapan, yaklaşık 100 
okçunun yarıştığı müsabakalar, tarihi ve modern 
atış tekniklerinin sunulduğu teatral gösterileriyle 
başladı. Günün sonuna doğru Okçular arasında 
kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı okçuluk yarış-
masının ardından düzenlenen testi kırma yarışması 
renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmacılar, içinde 10 
adet çeyrek altın bulunan testiyi 30 metreden 
nişangahsız geleneksel yay ile vurmaya çalıştı. 
Yapılan birinci turun sonunda testinin kırılmaması 
üzerine okçular atışlara devam etti. Üç tur devam 
eden atışların sonunda İZÜ Okçuluk takımımızdan 
Lütfullah Özçay, testiyi tam ortasından vurarak 
altınların sahibi oldu. Heyecanını dile getiren Özçay, 
“Bu okçuluk sporunu yedi aydır yapıyorum. Sıkı 
bir antrenman sonucunda bu başarıyı elde ettim. 
Bu yüzden çok mutluyum. Bayağı heyecanlıyım, 
kazandığım için gayet mutluyum” diyerek mutlu-
luğunu paylaştı.

İZÜ Okçuluk Takımımız’a üstün başarılarından 
dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

İZÜ Okçuluk 
Takımımız 
Başarıdan 
Başarıya 
Koşuyor
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Oxford’dan Prof. 
Dr. Avi Shlaim 

ile Ortadoğu’yu 
Konuştuk
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İslam Ekonomisi 
ve Finans Çalıştayı 
Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ve Türkiye Katılım Ban-
kaları Birliği tarafından organize edilen, 
“İslam Ekonomisi ve Finansı Çalıştayı” 20 
Mayıs Cuma günü Halkalı Merkez Kampü-
sümüzde gerçekleştirildi. Çalıştayda, Üni-
versite-Sektör işbirliğinin önemi, İslam’da 
Bankacılık ve Finans, Katılım Bankacılığı 
İnsan Kıymetlerini Geliştirmede Üniver-
site- Sektör İşbirliği gibi konular ele alındı. 

Gün boyu devam eden Çalıştaya, Rek-
törümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Arif Ersoy, İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. 
Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Ziraat Katılım 
Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıf Katılım 
Genel Müdürü İkram Göktaş, Kuveyt Türk 
Katılım Genel Müdürü Ufuk Uyan, Albaraka 
Türk Genel Müdür Yardımcısı Melikşah 
Utku, İslam’da Bankacılık ve Finansman 
kitabı yazarı Dr. Yahia Abdul-Rahman’ın ile 
öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı.

Hedef 2023’de Sektör Kârını 300 
Milyar Dolara Çıkarmak

Çalıştay hakkında bilgi veren Rektörü-
müz Prof. Dr. Mehmet Bulut, Bugün İslam 
Ekonomisi ve Finansı çalıştayı yapıyoruz. 

Bu çalıştayımızda Türkiye’de katılım ban-
kacılığı alanında faaliyet gösteren faizsiz 
bankaların genel müdürleriyle birlikteyiz. 
Türkiye, son dönemde iki devlet banka-
sının da katılımıyla 2023 hedefinde bu 
sektörü yüzde 15 yani 300 milyar dolara 
kadar çıkartmayı hedeflemiş. Özellikle 
İstanbul’un İslami finans merkezi olması 
bağlamında nitelikli insan açığı konusu 
gündemimizde. Biz üniversite-sektör iş-
birliği bağlamında çok güzel bir iş birliğimiz 
var. Bugün bu vesileyle akademisyenlerle, 
sektör temsilcilerini bir araya getirmiş bu-
lunuyoruz. Tabi üniversitemizde sertifika-
dan başlamak üzere, lisan ve lisansüstü 
dört programımız var. Uluslararası konfe-
ranslar düzenliyoruz, bu yıl üçüncüsünü 
yapacağız” dedi. 

“Çok önemli de bir konuğumuz var Dr. 
Yahia Abdul-Rahman’ın ‘İslam’da Banka-
cılık ve Finansman’ kitabi üniversitemiz 
tarafından yayınlandı bu kitabın bugün 
tanıtım lasmanını da yapıyoruz” diyen Bu-
lut, Ayrıca, Türkiye’deki İslami Finans tec-
rübesi yanında Amerika’daki İslami finans 
tecrübesini tartışacağız. Yani Amerika’daki 
faizsiz finans tecrübesi 1980’li yıllardan 

itibaren başladı. Bu kitabi katılımcılarımıza 
hediye edip bu tecrübeyi tartışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

2023 ve 2071 Hedeflerine Faizsiz 
Bankacılıkla Ulaşacağız

Toplumun Müslüman olduğunu o yüz-
den faizin haram kabul edildiğini dile geti-
ren Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Bulut, 
“Bu toplumsal bilinç yaygınlaştığı takdir-
de, insanların yastık altındaki tasarrufları 
başta olmak üzere, ellerindeki tasarrufları 
bu katılım bankalarına ekonominin daha 
da canlanması için katmaları anlamına 
geliyor. Biz faizsiz finansı kastederken 
sadece finans değil ekonomi bağlamında 
da ele alıyoruz. Yani toplumun atıl duran 
hiçbir kaynağı kalmasın. Ekonomide sahip 
olduğumuz emek, sermaye, müteşebbis 
ve toprak gibi bütün bunların ekonomiye 
katılması demek. Türkiye’nin, 2023 ve 
2071 hedeflerine böyle ulaşabileceğini 
düşünüyoruz. Dolayısıyla bu İslami Ban-
kacılılığın toplumuzdaki atıl kalmış kapasite 
başta olmak üzere toplumun bütün kesi-
mini ekonomik büyüme yarışına dâhil et-
mekte çok önemli. Ayrıca bunun ötesinde 
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Müslümanların kendi değerler sistemine, 
inançlarına, medeniyet birikimlerine göre 
hayatı yaşamalarını bu dünyada huzur ve 
mutluluk içinde yani büyürken huzura 
ulaşmalarını temin etmiş olacağız” açık-
lamalarında bulundu.

Türkiye’de Hızlı Bir Büyüme Var

Faizsiz Bankacılığının 30 yıldır konu-
şulduğunu ve Türkiye’de altı tane Faiz-
siz Katılım Bankası olduğunu söyleyen 
Kuveyt Türk Katılım Genel Müdürü Ufuk 
Uyan, “Dünyada yüzde 10’un üzerinde 
büyüyen bir sektör ülkemizde ise yüz-
de 30’luk büyüme gösteriyor. Geldiği-
miz noktada nitelikli insanın yetişmesi 
önem arz ediyor, özellikle üniversitelere 
çok talep var. Katılım bankacılığıyla ilgili 
olarak doktora, mastır yapmak isteyen 
öğrenciler var. Lisans düzeyinde ilk defa 
hem Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 
hem de diğer üniversitelerde bölümler açı-
lıyor dolayısıyla bunun üniversite-sektör 
işbirliği halinde nasıl geliştirebiliriz, hangi 
alanlara odaklanmamız gerekiyor, insan 
kaynağının yetiştirilmesinde bir ders kitabi, 
araştırma yapılması gibi konuları şuanda 
konuşuyoruz” dedi.

Sektörde Çalışacak Nitelikli İnsana 
İhtiyacımız Var

Çalıştayın akşama kadar devam 
edeceğine değinen Ufuk Uyan, “Faizsiz 
Bankacılık, hakikaten insana dokunan bir 
sektör, insan odaklı bir sektör o yüzden 
yola insanla çıkmakta önemli. Baktığınız 
zaman katılım bankaları ciddi bir şekilde 
büyüyor. Özelliklede yeni gelen kamu 
katılım bankalarında da çalışacak insa-
na ihtiyaç var. Faizsiz Bankacılık sektörü 
kurum kültürünü gerektiriyor. Gidip müş-
teriye anlatırken konvansiyonel anlamda 
bir bankadan istihdam etmeniz doğru ol-
muyor, anlatamıyor dolayısıyla bu bilgi-
leri, özellikleri doğru şekilde aktarmamız 
gerekiyor. Üniversiteyle de bu anlamda iş 
birliği önemli, ciddi nitelikli insan kaynağına 
ihtiyacımız var.

7 Oturumda İslam’da Bankacılık Ko-
nuşuldu

İslam Ekonomisi ve Finansı Çalıştayı, 
“Üniversite-Sektör İşbirliği” başlığı altında, 
20 Mayıs Cuma günü Halkalı Kampüsü-
müzde gerçekleştirildi. “Üniversite-Sektör 
İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Ortak 
Proje Alanları” başlıklı ilk oturumun mode-
ratörlüğünü rektörümüz Prof. Dr. Mehmet 
Bulut yaptı. Ziraat Katılım Genel Müdürü 
Osman Arslan, Vakıf Katılım Genel Mü-
dürü İkram Göktaş, Kuveyt Türk Genel 

Müdürü Ufuk Uyan, Albaraka Türk Genel 
Müdür Yardımcısı Melikşah Utku ve Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Arif Ersoy konu hak-
kında fikirlerini sundu. “İslam’da Bankacılık 
ve Finansman” başlıklı ikinci oturumda, 
İslam’da Bankacılık ve Finansman Kitabı 
Yazarı Dr. Yahia Abdul-Rahman ve Prof. 
Dr. Salih Tuğ konuştu. “İslam Ekonomisi 
ve Finansı Öğretim Programlarında Üni-
versite-Sektör İşbirliği” başlıklı oturumun 
moderatörlüğünü, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Öz-
demir yaparken, İşletme ve Yönetim Bi-
limleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
Güran Yumuşak, Kuveyt Türk Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak, Sakarya 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mahmut Bilen 
ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’n-
den Doç. Dr. Hakan Sarıbaş düşüncelerini 
aktardı. “Yeni İslami Finansal Ürünler Ge-
liştirmede Üniversite-Sektör İşbirliği” baş-
lıklı oturumun moderatörlüğünü Erciyes 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem Erdem 
yaptı. Islamic Development Bank’tan Dr. 
Ahmet Şuayb Gündoğdu, Borsa İstanbul 
Başkanı Himmet Karadağ ve Bank Asya 
Kobi Bankacılığı ve Paz. Birim Müdürü 
Metin Akdoğan konuştu. “İslami Finans 
Okuryazarlığını Geliştirmeye Yönelik İş-
birliği Alanları” başlıklı oturumda, SESRIC 
Başkanı Musa Kulaklıkaya, Türkiye Finans 
Fin. Kontrol ve Resmi Raporlama Müdürü 
Eyüp Asker, Katılım Sigortacılığı Derneği’n-
den Yunus Emre Gürbüz konuşmalarını 
yaparken, “Katılım Bankacılığı İnsan Kıy-
metlerini Geliştirmede Üniversite-Sek-
tör İşbirliği” başlıklı oturumda, Albaraka 
Türk’ten Temel Hazıroğlu ile Süleyman Çe-
lik, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Müdür 
Yardımcısı Aydın Yabanlı, Kuveyt Türk İK ve 
Eğitim Grup Müdürü Semih Sel ve Türkiye 
Finans Eğitim Birimi Müdürü Ayşe Nihal 
Köseoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Kapanış oturumunda ise Rektörümüz Prof. 
Dr. Mehmet Bulut ve Social lslami Bank 
Ltd. (SIBL) Prof. Dr. M.A. Mannan, çalıştay 
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
olarak, “okuyan” öğrencilerimizin yanın-
dayız!

Twitter ve Instagram’dan #izüdeOku-
yorum hashtagiyle düzenlediğimiz üniver-
sitemizde “okumak” temalı yarışmamız, 
yüzlerce paylaşımla gerçekleşirken, ya-

rışmada en çok oyu alan 3 öğrencimiz de 
kitapyurdu.com’dan hediye kitap çeklerine 
kavuştu.

Yarışmadaki yüzlerce fotoğraftan de-
rece elde edenleri sizlerle paylaşıyor, yarış-
mamızda katılan tüm öğrencilere teşekkür 
ediyoruz. Yarışmalarımız devam edecek… 

#izüdeOkuyorum
 #izüdeOkuyorum
Yarışması Sonuç-
 landı! Kitap Çekleri
Sahiplerini Buldu...
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DERECEYE
GİRENLER
1. Okul Öncesi Öğretmenliği

3. Sınıf Öğrencisi Sidorela Velija

2. Psikoloji Bölümü
1. Sınıf Öğrencisi Berin Doğan

3. İslami İlimler
2. Sınıf Öğrencisi Vildan Ay

1.

2.

3.
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İZÜ Öğrencisi Geleceğin Bilgisayar 
Mühendisinden Yeni Bir Uygulama:

“İZÜ YEMEKHANEM”
 İZÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Arif Burak Demir, üniversitemiz için

 İZÜ Yemekhanem uygulamasını geliştirdi. Offline olarak kullanılabilen uygulama sayesinde

üniversitemizde o günkü yemek listesini ve ücretsiz ring servislerimizin saatlerine ulaşabili-

yoruz. Uygulamayı yapan öğrencimiz bizimle hikâyesini paylaşıyor…

Ben Arif Burak Demir. Okulumuz bil-
gisayar mühendisliği bölümünün 1. sınıf 
öğrencisiyim. Bu bölümde olmamın ne-
deni, bilgisayar ve programlamaya karşı 
büyük bir ilgimin olmasıdır. İlgimi yararlı 
bir şeylere yöneltmeye karar verdim ve 
okulumuz öğrencileri için bir uygulama 

geliştirdim. Aslında aklımda fikir olarak 
kesin bir şey yoktu. İlgimi fark eden araş-
tırma görevlisi hocam İslam Mayda beni 
yönlendirmeye başladı. Uygulamanın ana 
fikrini hocam önermişti. Daha önce hiç 
uygulama yapmadığım için birkaç hafta 
çeşitli kaynakları araştırdım. Videolar 

izledim ve kitaplar karıştırdım… Yeterli 
bilgiyi edindiğimde 1 haftada uygulamayı 
yazdım ve tamamladım.

Uygulamanın adı: İZÜ Yemekha-
nem. Bu uygulama okulumuzun yemek 
listesini günlük ve aylık olarak görün-
tülemektedir. Uygulamayı okulumuz 
öğrencilerine kolaylık sağlaması için 
ürettik. Öğrenciler yemekhane kapısına 
gitmeden istedikleri yerden uygulamayı 
kullanarak o gün ne yemek var öğrene-
bilecekler ve bunun için internete bağlı 
olmak gerekmiyor. Yemekhanem progra-
mına ek olarak okulumuz öğrencileri için 
ücretsiz yolcu taşınması imkanını sunan 
ring servislerini de ekledim. Ring servis-
lerini görüntülemek için uygulamaya giriş 
yapmanız ve ekranı sola kaydırmanız 
gerekiyor. 

Yemekhanem uygulaması şimdilik 
android telefonlarda kullanılabiliyor. Uy-
gulama, Apple telefonlara uygun olması 
için  geliştirilme aşamasında.






