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TEŞEKKÜRLER  

Yazıları ile katkıda 

bulundukları için dereceye 

giren öğrencilerimiz Nida 

Tanyeri, İrem Tatar, Gaye 

Özdemir ve  Onur Çezik’e, 

Bilim Kulübü faaliyetlerini 

ekleyen Merve Aytaç, Ali M. 

Turaçlar ve Süleyman H. 

Haçkalı’ya , 

 

 

 

 

 

Fen Edebiyat 

ÖĞRENCİ 

BÜLTENİ 
EYLÜL ‘21 SAYI 2 

BİLİM KULÜBÜ  
Fizik ve Matematik bölüm 

öğrencilerinin yaklaşık 2 yıllık 

uğraşları ile beraber 2020-2021 

döneminde, … 

DEVAMI SAYFA 17’DE 

2019-2020 VE 
2020-2021 
MEZUNLARI 

2019-2020 ve 2020-2021 akademik 
yılları için mezuniyet törenleri 

ailelerin de katılımıyla  9 Eylül … 

DEVAMI SAYFA 3’DE 

DERECEYE GİREN 
MEZUNLARDAN 

Ben 2021 yılı Yeditepe Üniversite 
Psikoloji Bölümü ve Fen Edebiyat 

Fakültesi birincisi Nida Taneri. 
Mezun olduğum … 

DEVAMI SAYFA 5’DE 
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4 TEŞEKKÜRLER  

Üniversitemizin  

kampüsünden çektiği 

fotoğrafları ile Merthan  

Kortan’a, ve  hazrrladığı 

afişleri için Mehmet Korman’a 

çok teşekkür ederiz.  

 

 

 

FAKÜLTEDEN 

HABERLER 

YEDİTEPE 
ÜNİVERSİTESİ –  

COURSERA 
İŞBİRLİĞİ  

Üniversitemiz ile çevrimiçi eğitim 
platformu Coursera arasında 

yapılan iş birliği anlaşması 
uyarınca istekli ve başarılı … 

DEVAMI SAYFA 6’DA 
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2019-2020 VE 2020-2021 

MEZUNLARIMIZ 

MEZUNİYET TÖRENLERİ 
Yeditepe Üniversitesi 2020-2021 ve 2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri 

 

2019-2020 ve 2020-2021 akademik yılları için mezuniyet törenleri ailelerin de katılımıyla  9 Eylül 15:00-16:00 ve 

17:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sedefan Oğuz’un da katıldığı kep atma merasimlerinden 

görüntüleri ekliyoruz. Tüm mezun arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. 
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Nida Taneri, Psikoloji Bölümü, 2021 Fakülte Birincisi 

  

DERECEYE GİREN MEZUNLARDAN 

Ben 2021 yılı Yeditepe Üniversite Psikoloji Bölümü ve Fen 

Edebiyat Fakültesi birincisi Nida Taneri. Mezun olduğum 

bölüme ek olarak Yeditepe Üniversite Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları Bölümü ile yan dal programına devam 

ediyorum ayrıca bu yıl Yeditepe Üniversite Klinik 

Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile yüksek lisans 

hayatına adım atmış oldum. Lisans hayatım boyunca 

psikoloji ile akademik anlamda ilgilenmenin yanında onu 

ilgi odağım haline getirmek akademik başarımı 

kolaylaştıran en kıymetli basamaklardan biri oldu. Sosyal, 

akademik ve profesyonel yaşamımda psikoloji biliminin 

yeri çok sağlamlaştı. Kendi bölümüm için konuşmam 

gerekirse bu içselleştirme başarı için gerçekten önemli bir 

nokta çünkü psikoloji her geçen gün ilerleyen derin ve 

yoğun bir bilim dalı, okulda aldığımız bilgilere çeşitli 

alanlardan eklemeler yaparak devam etmemiz gerekir. 

Aday öğrenciler için psikoloji bilimi hakkında herkesin 

bildiği genel bilgilerin bir adım ötesini araştırmaları 

verebileceğim en etkili tavsiyelerden biridir. İstedikleri 

bölümde onları neler beklediğini, psikolojinin sadece 

televizyonda gösterildiği gibi bir alan olmadığını, örgütsel 

psikolojiden spor psikolojisine, deneysel psikolojiden adli 

psikolojiye birçok farklı alanda birçok imkan 

barındırdığını görmek için fayda sağlayacak adım, biraz 

derine dalmak. Bunları yaptıktan sonra istenilen gerçekten 

psikoloji bilimi ise bu alan size inanılmaz fırsatlar 

sunacaktır. 

 

 

Ben üniversiteye adımımı attığım ilk günden beri 

"Hiçbir şey için geç değil, hiçbir şey için erken 

değil. " diye düşündüm ve bu düşünce ile birlikte 

hazırlık yılımdan itibaren okulumuzun öğrenci 

kulüplerinin yönetim kurullarında aktif görev 

almaya başladım. Çocuklarla, yetişkinlerle ve 

dezavantajlı gruplarla beraber sosyal sorumluluk 

projelerine katıldım. Bu süreçte yüzlerce insanla 

tanışma fırsatı yakalım ve bunun bir psikolog 

adayı için çok değerli olduğunu düşünüyorum. 

Üniversite yetişkinliğe adımda farklı insan 

görüşlerini tanımak için ilk uğrak noktamız ve 

bunu değerlendirip çok sayıda insana temas 

etmek kendi üniversite hayatımda kendime 

yaptığım en büyük iyilik. Bizim bölümümüzde 

de psikolojinin profesyonel iş hayatında da  
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Sosyal alanda kendime kattığım ilişkiler ve onlardan 

öğrendiklerim tabi ki akademik başarım için tek unsur 

değil. En yoğun günlük programda bile öncelikler 

belirlenmelidir görüşündeyim. Benim önceliğim 

derslerim ve sınavlarım oldu. 4 yıllık lisans hayatımdaki 

her dersimi sevdim mi sorusuna cevabım kesinlikle hayır. 

Çok sevdiğim ya da hiç sevmedim, çok bildiğim ya da 

hiçbir fikrimin olmadığı dersler oldu. Her derse ve 

kendime uygun olan çalışma temposunu bulmam gerekti. 

Her güçlük yaşadığım konuda, her keyifle açıp 

incelediğim bilgide dönüp neden bu şekilde hissettiğime 

baktım. Tüm bu zorlanmalar, denemeler, bilgiler beni 

gerçekten istediğim alana yani klinik psikolojiye getirdi.  

Ben klinik psikoloji ile ilerlerken daha da özelleştirerek 

travma alanına yöneldim ve bu alanda flört şiddeti, öz 

şefkat ve öz bakım gibi konularda çeşitli eğitimler 

verdim. 

 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile bilgi ve 

deneyimlerimi geliştirip uzman bir klinik psikolog 

olmayı hedefliyorum. Bir öğrencinin gerçekten ilerlemek 

istediği alanı bulması hiç kolay değil, 4 sene içinde çokça 

da değişebilir hele ki bu klinik psikoloji ise çalışacağı 

ekolü bulmak ayrı bir seçimdir, bunun için kendinize 

zaman tanımanız ve şefkat göstermeniz çok 

kıymetli olacaktır. 

 

Ben tüm bunları yaparken yalnız değildim, 

birkaç ay önce bir psikoloji öğrencisi olarak 

şimdi ise bir psikolog olarak sosyal desteğe 

ihmal edilmemesi gereken bir kaynak niteliğinde 

bakıyorum. Etrafınızda sizi, çalışma temponuzu, 

girişimlerinizi, başarılarınızın ve hevesinizi 

destekleyecek kişiler olması bu süreci daha kolay 

ve değerli kılacaktır. 
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İrem Tatar, Psikoloji Bölümü, 2021 Fakülte Birincisi 

   

  

Kayışdağı’nın eteklerinde yer alan ve etrafı ağaçlarla 

çevrili olan Yeditepe Üniversitesi güzel kampüsüyle 

beni ilk günden büyüledi. Psikoloji Bölümü, FEDEK 

tarafından akredite edilmiş kaliteli müfredatıyla bana 

türlü türlü seçmeli ders imkânı sundu. Böylece diğer 

üniversitelerde nadir görülen Çevresel Psikoloji ve 

birden fazla araştırma dersini alma fırsatı buldum. 

Araştırma derslerinde güncel literatürdeki eksikleri 

eleştirerek alanında uzman akademisyenlerin 

danışmanlığında ve etik ilkeler doğrultusunda kendi 

araştırmalarımı tasarladım. Psikoloji Bölümünde dolu 

dolu geçirdiğim dört sene beni yalnızca akademik 

anlamda değil, mesleki anlamda da tam donanımlı bir 

psikolog olmam için hazırladı. 

Dördüncü sınıfta hazırladığım araştırma önerilerinden 

biri çok değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Seray Akça’nın 

yardımları ile hayata geçti. Yeditepe Üniversitesi 

bünyesinde, psikoloji alanında yürütmekte olduğumuz 

ve pandemi süreci ile kişisel deneyimler arasındaki 

ilişkiyi incelediğimiz araştırmamız yüksek lisansa geçiş 

sürecimde bana çok yararlı oldu.  

Yüksek lisans eğitimime Yeditepe Üniversitesi’nde ve 

Klinik Psikoloji alanında çok sevdiğim akademik kadro 

ile ara vermeden kaldığım yerden devam edeceğim. 

Bilimi hem üretmeye hem de kullanmaya çok önem 

veriyorum. Bu nedenle yüksek lisans eğitimimden sonra 

psikolojik hizmetleri etkin bir şekilde bireylerin 

yararına sunabilen bir klinik psikolog olarak çalışmak 

ve aynı zamanda ileri çalışmalarıma devam ederek 

doktora yapmak istiyorum. 

Üniversitemize yeni gelecek ya da hala okumakta olan 

öğrencilere verebileceğim tavsiyelerim birbirinden 

renkli öğrenci kulübü aktivitelerini, bahar festivallerini 

kaçırmamaları ve aynı zamanda Bilgi Merkezi’nin 

öğrencilere sunduğu imkanlardan yararlanmalarıdır. 

 

 

 

 

Özellikle benim gibi Klinik Psikoloji alanında 

ilerlemek isteyen öğrencilere verebileceğim 

tavsiyelerim ise İleri İstatistik Uygulamaları, 

Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı ve Sağlık 

Alanlarında Etik derslerine gereken önemi 

vermeleridir. Güçlü bir psikopatoloji bilgisi 

klinik yetkinlik ve yeterlik için önemlidir. Ancak 

bunun yanında klinik psikolog adayları bilimsel 

düşünme ve araştırma yapma becerilerini de 

geliştirmeyi hedeflemelidir.  
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Onur Çezik, Tarih Bölümü, 2021 Fakülte Birincisi 

   Yeditepe’ye Dair: Giden’den Kalanlara ve Yeni 

Gelenlere 

Benim Yeditepe serüvenim tam beş sene önce, doğum 

günümde, okulun kayıt gününde başladı. Şimdi ise 

lisans eğitimim sonlandı, yeni başlangıçlara açılıyorum 

bu dönemlerde.  

Fakültemiz Dekanlığı, Fakülte-Bölüm Birinciliğim 

sebebiyle benden kendi yaşanmışlıklarımdan hareketle 

sizlere açık bir mektup şeklinde naçizane tavsiye ve 

önerilerimi yazmamı rica etti. Yeditepe’yi kelimelere 

sıkıştırmak ve yaşadıklarımı ifade etmek oldukça zor 

olsa da elimden geldiğince size kendi tecrübelerimle 

harmanlayıp Yeditepe’ye dair tavsiyeler vermeye 

çalışacağım. 

Hazırlık Eğitimi 

Çoğu Yeditepe’li gibi benim de ilk durağım hazırlık 

oldu haliyle. Bazı arkadaşlarımın deyişiyle Lise 5. Oysa 

İngilizce Hazırlık, üniversite eğitiminin başlangıç 

noktası ve üniversiteli olmanın ilk adımı. Okuyacağın 

bölümüne hazırlandığın yer ama bunun yanında tüm 

üniversiteden yani farklı bölümlerden arkadaşlar 

edindiğin bir yer. Çokça tatlı hoca tanıyacağın, ileriki 

yaşantında kullanmadan edemeyeceğin ve her daim 

seninle olan İngilizce’nin temeli. Çok çalışmak, iyi 

çalışmak, bölümüne kendini hazırlamak ve tabi ki her 

boşlukta eğlenebilmek kampüste ve/veya İstanbul’da 

hayatın tadını çıkarabilmek bu eğitim sürecinin en 

gereklilerinden. Üniversitenin sunduğu sosyal 

 

olanakları öğrenebileceğiniz ilk aşama bu ve 

kulüpleri-toplulukları tanıdığımız, belki ilk kez 

ailemizden uzakta, yurtlarda, yaşamayı ilk kez 

deneyimlediğimiz dönem. 

Öğrenci Kulüp ve Toplulukları 

Her üniversitede öğrenci kulüpleri ve toplulukları 

var, yalan yok! Ama inanın ki hepsinde aynı ortam, 

aynı arkadaşlıklar ve dostluklar yok. Ve elbette 

inanın ki aynı imkanlar ve şartlar asla yok… 

Üniversite eğitimi elbette kağıt üzerinde başarıyla 

tamamladığında diploma aldığın bir eğitim. İş hayatı 

öncesinde tamamlaman gereken kısım, bir önceki 

basamak. Ama üniversite aslında bu değil.  
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Üniversite kelime kökünden de anlaşılacağı üzere 

kendiliğinden yol gösterir benimsediklerine, en çok da 

öğrencilerine. Sadece derslerden ibaret olmamalı bence 

bir üniversite hayatı. Çünkü genel manada ve uluslararası 

çapta da bu değil. Üniversite eğitimi bir süreç, bir son ya 

da basamak değil. Bir öğrenme ve yaşama birlikteliği 

özünde. Bu yüzdendir ki öğrenci kulüp ve toplulukları 

çok önemli bir yere sahiptir. Kendinizi sosyal olarak 

geliştirebildiğiniz, başka bir çevrede yer edindiğiniz, yeni 

şeyler öğrendiğiniz ve kendinizi geliştirdiğiniz 

arkadaşlıklar sahası. Hem sorumluluk bilinci katar bazı 

kulüpler, hem de yaşama dair yeni şeyler ki asla derslerde 

öğrenemeyeceğiniz. Orada kurulan dostluklar baki kalır 

tıpkı hazırlıkta tanıdığınız arkadaşlarınız gibi.  

Bu yüzden derim ki sizlere gidin görün kendiniz seçin 

hangisi olduğunu ama öğrenin ve deneyimleyin seçtiğiniz 

kulüp veya topluluğu. Benim kendi deneyimlerim ilk 

olarak Münazara Kulübü’nde başladı. Zorluydu, çalışmak 

gerektiren ve sürekli aktif katılım isteyen türdendi. Çok 

şey öğretti, çok insan kattı hayatıma, çok yer gezdim ve 

çok insan tanıdım her köşe başından. Ankara, İstanbul, 

İzmir, Belgrad, Novi Sad ve bir şekilde Gaziantep girdi 

hayatıma sayesinde. İnanılmaz bir ortam ve kendini 

geliştirme sahası. Değerlendirin derim sizlere.  

Sonra Tarih Topluluğu girdi hayatıma. Büyük emek 

gerektiren, zorlu ama güzel bir yol. Çok insan tanıdım, 

ekiplerle çok çalıştık ve çok güzel daha önce hiç 

yapılmayan işler yaptık. İşte Yeditepe size bu fırsatı 

sunar. Yapmak istediğinizi yapmanız yolunda imkan 

tanır ama çokça da emek ister bu süreç. Kararlılığınız 

ölçülür her adımında ve sürekli yeni engelleri aşmanız.. 

belki de. Ama sonuç olarak pes etmediğinizde 

yaparsınız işinizi ve elde edersiniz istediğinizi. 

İlgi alanlarınız, hobileriniz elbette önemli fakat 

günümüz dünyasında farklılıklara da açık olun 

derim. Bilmediğiniz şeyleri öğrenme tutkusuyla 

yeni sahalar keşfedin ve farklı etkinliklere gidin. 

Üniversite’de bunların çok olduğunu ve 

bazenleri kendinizin de bu etkinliklerin bir 

parçası olduğunu hiç unutmayın. İlgili Link: 

https://yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/ogrenci-kulupleri 

Tarih Bölümü 

Yeditepe Üniversitesi birçok iş olanağına da 

sahip denilebilir. Benim Yeditepe’de ilk 

çalışmaya başlayışım Tarih Bölümü’nde öğrenci 

asistanı olmamla başladı. Akademik yaşantımda 

önemli bir adım. Çok şey öğrendiğim, çok 

çalıştığım ve çok insan tanıdığım gördüğüm bir 

deneyimdi. Üniversitemizin çoğu biriminde 

öğrencilerin çalışabileceği birçok pozisyon 

mevcut. Bu tür fırsatlara da açık olmanızı ve 

peşinden iyi koşmanızı tavsiye ederim. 

Öğrenci asistanı olarak çalışmam üniversiteyi 

tanımama ve benimsememe çok katkı sağladı. 

Çok değerli akademisyenler tanıdım ve onların 

engin tecrübeleri ve bilgileriyle kaynaştım. Prof. 

Dr. Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

ve Prof. Dr. Tülay Alim Baran hocalarımın eğitim 

hayatım boyunca benim üzerimdeki emekleri 

için minnettarım.  

 

https://yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/ogrenci-kulupleri
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İngiliz Dili ve Edebiyatı – Yandal Yolculuğum 

Üniversiteye gelmeden önce ve tercih sürecinde 

üniversitenin sunduğu yandal ve çift anadal olanaklarını 

az çok biliyordum. Üniversiteye geldikten sonra da 

eğitimime bir yandal katmayı çok istedim.   

İngiliz Dili ve Edebiyatı; çok zor ama en keyiflisi. Çok 

kibar, saygılı ve çok iyi eğitimli bir akademik kadroya 

sahip. Bölüm programı gayet doyurucu ve zengin. 

Herkesin ismini sıkça duyduğu Shakespeare ile birebir 

Adriana Hoca ile tanıştığınız, Orta Çağ’ın derinliklerinde 

Leyla Hoca’nın şiir gibi akan anlatısıyla yol aldığınız ve 

Hatice Hoca’nın içten sıcaklığı ile anlatısı zor konulara 

kolayca ısınabildiğiniz bir bölüm burası. 

Yeditepe İngiliz Dili ve Edebiyatı bende çok özel 

bir yere sahip. Benim sadece 12 ders ile tanıma 

şansı elde ettiğim bu hazinenin benzerlerine 

sizler de sahipsiniz. Yandal program yükü çift 

anadala göre nispeten daha hafif olan en çok 

tavsiye ettiğim. Siz de kendi yolculuğunuzu 

hangisinde sürdürmek istiyorsanız sürdürün ve 

zenginleştirin kendinizi. İngiliz Dili ve Edebiyatı 

kadar güzeli var mıdır o konuda emin değilim ne 

yazık ki… 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Çift 

Anadal Yolculuğum 

Biraz geç tanıştım Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler’le. Benim için yeni ve farklı bir ortam. 

Bambaşka bir fakülte, yepyeni bir organizasyon. 

Ders programı, zengin, planlı ve doyurucu. Çok 

fırsat sunan, çok kapı açan bir program. 

Akademik kadrosu fazlasıyla seçkin ve iyi 

eğitimli. Prof. Dr. Cemil Oktay ve Prof. Dr. 

Cengiz Okman Hoca’ların dersleri çok emek 

gerektirenlerinden. Prof. Dr. Cengiz Erişen bence 

üniversitemiz için büyük şans, büyük kazanç. Dr. 

Öğr. Üyesi Ebru İlter Akarçay bu zamana kadar 

tanıdığım en kibar, en saygıdeğer, en çalışkan ve 

en iyi akademisyen. Her dersi ayrı bir maraton ve 

macera. Dr. Öğr. Üyesi İlkim Büke Okyar 

alanında en iyilerden ve tanıdığım en sıcak 

akademisyen. Öğrencisinin zor zamanlarında 

destek, yardımcı ve bir arkadaş. Doç. Dr. Selin 

Türkeş Kılıç Hoca’dan da Avrupa Birliği’ni 

dinlemek ayrı bir şans.  
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Çift anadal sizin başka bir alanda uzmanlaşmanıza ve 

belki de ileride o alanda çalışabilmenize olanak tanır. 

En başta alanınızla beraber size farklı bir bakış açısı, bir 

vizyon katar. Üniversitenin çift anadal olanakları 

zengin olmakla beraber sizlerin talepleri doğrultusunda 

arttırılmaya da fazlasıyla açık. Disiplinlerarasılık ve 

disiplinlerarası çalışmanın günümüz iş dünyası ve 

akademik yaşamında vazgeçilmez yeniliklerinden ve 

aranılan unsurlarından olduğu çok açık. Bu 

programlardan olabildiğince faydalanmanın 

günümüzde fazlasıyla rekabetin olduğu iş yaşamında 

kişilere büyük bir cazibe ve farklılık kattığına da şüphe 

yok. Çift Anadal ve Yandal İçin İlgili Link: 

https://yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/cift-anadal-cap-yan-

dal 

Polonya, Wroclaw Üniversitesi – Erasmus 

Yolculuğum 

Yeditepe’de okurken sadece Yeditepe ile sınırlı 

kalmamak. Çok önemli ve çok gerekli. Başka bir ortamı 

tanımak, en derinlerine kadar o havayı teneffüs etmek. 

Bu Erasmus+/Exchange programları ile mümkün. 

Bunları uzun uzadıya anlatmaya gerek yok fakat 

kazandırdıklarından kısaca bahsetmek bence çok 

anlamlı. Hiç tanımadığın bambaşka bir ülkede hem 

okurken hem de kendine ait bir yaşam kurmak büyük 

bir kazanım olarak sunulur karşınıza. Yepyeni ve belki 

de sana çok farklı olan bir kültürü, dini, inanışı ve/veya 

coğrafyayı deneyimlersin böylece. Kesin başvurun ve 

istediğiniz yerde kesinlikle yapın. Listede yoksa bile 

uğraşın elinizden geldiğince. Gerekirse çalın Erasmus 

koordinatörünüzün kapısını defalarca, ağrıtın başını  

ama yapılan anlaşmaya gidin ve dokunun başka 

hayatlara. Okurken deneyimlebileceğiniz en 

farklı fırsat bence bu değişim programlarıdır. 

Benim Wroclaw Üniversitesi serüvenim 

fazlasıyla öğreticiydi. Çok kişi tanıdım, yeni 

kültürlerin dehlizlerine adım attım ve bambaşka 

bir alanda yaşadım. Covid-19 pandemisi ile o 

dönemde tanıştım ve sürece orada alıştım. 

Erasmus’la başka bir eğitim düzeni, ülke yapısı, 

bambaşka bir tarih bilinci gördüm. Bizim 

eksikliklerimizi ve yapmamız gerekenleri 

Lehlerin yaşayış biçimini görerek, duyarak ve 

birebir gezerek öğrendim. Avrupa’nın birçok 

şehrini de bu sayede tanıdım. Gezdiğiniz 

sokaklarda, dokunduğunuz her ağaçta ve her 

şehrin kendine has kokusunu kokladığınızda o 

şehrin sizde yer edindiğini yeni arkadaşlarımla 

geze geze özümsedim. Avrupa müzelerinin 

zenginliğine ve beynelmilel manada başta 

muhteva ve özgünlük yönünden değerine 

dikkat çekmemek de imkansız; gezmek ve 

yaşamak şart. 

 

https://yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/cift-anadal-cap-yan-dal
https://yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/cift-anadal-cap-yan-dal
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 Gitmeden önceki süreç de çok şey öğretir size, 

döndükten sonraki yaşama adaptasyon da, evrak işleri 

de. Her biri ayrı bir konu, açılması gereken kapı. 

Anahtar sizlerin elinde…  

İlgili Link: http://international.yeditepe.edu.tr/ 

Yeditepe’de Çalışma: Değişik Yerler, Yeni Serüvenler 

 Daha önce de bahsettiğim üzere Yeditepe 

Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet öncesinde de gönüllü 

çalışma fırsatları sunmakta. Bu çeşitli birimlerde 

yemek/yurt/servis bursu karşılığı asistanlık olur çoğunlukla. 

Yahut yeni yeni işler. Üniversitelerin zamana ayak 

uydurması ve günümüz dünyasının yeniliklerini olabildiğince 

özümsemesi ve uygulaması yapısal bir gereksinim. 

Üniversitemiz Öğrenci Dekanlığı da böyle kurulmuş bir 

birim. Çok önemli bir işleve sahip ve anlamlı bir konumda. 

Kuruluşuna şahit olduğum bu birim, fakültelerde öğrenci 

masalarının kurulmasıyla ilk ışıklarını yaydı üniversitemize. 

Ben de bu birimlerde yer aldım ve Fakülte Öğrenci Ofisi 

Şefliği yaptım bir süre. Sonra da Akran Danışmanlığı. Yeni 

Gelen Akran Danışmanlığı Programı tecrübeli öğrencilerinin 

kendi yaşanmışlıklarını üniversiteye yeni gelen öğrencilerle 

paylaşması ve yeni gelen öğrencilerin üniversiteye 

adaptasyonunu kolaylaştırma prensibi üzerine kurulu. Bu 

program, üniversitemiz genelinde yaşanan birçok sorunun 

kaynağında çözümüne ve öğrencilerin psikolojik, sosyal ve 

akademik meselelerinde bürokratik süreçler yerine akran 

danışanı vasıtasıyla ivedi çözüm sunmakta. Bu programın iki 

türlü kanadında da yer almanızı yürekten öneririm. 

 Öğrenci Dekanımız Doç. Dr. Bülent Kılıç Hoca’mıza 

ve Bireysel ve Akademik Gelişim Ofisi yöneticisi Elzi 

Menda’ya bu program ve üniversitemize, bana kattıkları her 

şey için teşekkür eder; Birim’in yeni personeli arkadaşım 

İlayda Ağırlı’ya da özverili çalışmalar dilerim. 

İlgili Link: https://ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/tr 

 

Çamlık Dergisi: Sesinizi Duyurabileceğiniz Alan 

Çamlık Dergisi benim yumuşak karnım, hassas 

noktam. Daha emekleme günlerinden, şahlanışına 

kadar içinde bulunduğum Yeditepe içindeki ailem, 

sesimi duyurduğum, ve tabi hepimizin sesini 

duyurduğu, alan. Her alandan, her konudan 

herkese açık. Editör, tasarımcı, yönetici, yazar ve 

yönetici… Kendinize hangi alan, hangi pozisyon 

uygunsa başvurun derim ben. Deneyimleyin, 

keşfedin ortamı ama en başta kendinizi, en iç 

benliğinizi. Yazma güdüsü derinlerde saklı olan 

bazen keşfedilen bazen saklı kalan hazinelerden. 

Dergiyi okumak her daim her fırsatınızda 

mümkün. Dergi sadece ama sadece öğrencilerden 

ve sadece öğrenciler için var. Maddi yönünden 

ziyade manevi yönü zengin. Size birçok açıdan çok 

şey katacağına eminim. Dergi içinde kendinizi 

huzurlu ve mutlu hissedeceğinize ve kendi 

özgürlük alanınızda içsel mutluluğu 

yaşayacağınıza ise inancım tam. İlgili Link: 

https://camlik.yeditepe.edu.tr/ 

Dil Dersleri 

Yeditepe’de çok seçenek var dil öğrenmek 

isteyene. Kredisiz dil dersleri. Benim yolum 

Fransızca ve Almanca ile kesişti. Çok tatlı 

hocalarla, inanılmaz keyifli derslerle. Ortalamanızı 

etkilemeyen ama sizi çok etkileyen sizi bambaşka 

biri yapan bu dersleri de keşfetmeyi unutmayın. 

Seçenekler her geçen gün zenginleşiyor. Hangi 

yolda ilerlemek size kalmış. 

 

http://international.yeditepe.edu.tr/
https://ogrencimerkezi.yeditepe.edu.tr/tr
https://camlik.yeditepe.edu.tr/
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Ders programlarına uyan seçeneklerle hiç zaman 

kaybetmeksizin seçin ve başlayın derim ben. Dil 

öğrenmek zorludur ama süreç içinde birçok keyif 

barındırır içinde. O dilin kültürü, tarihi, yaşayış biçimi, 

coğrafyası ve siyaseti de çok şey katar size ve o süreç 

içerisinde içinde yer almak kaçınılmazdır. Zevkli 

olanda aslında budur ki bu süreç hiç bitmez ve 

devamlıdır. Size en uygun olanını seçmek yine size 

kalmış ama farklılıklara ve maceralara açık olun bence. 

Mesela Çince’ye başlamak; neden olmasın? 

İlgili Link: https://yabancidiller.yeditepe.edu.tr/tr 

Gerekirse Mücadele Edin, Uğraşın 

Yeditepe Üniversitesi belki de Türkiye’nin çoğu 

kurumu gibi veyahut ülkemizdeki hayat gibi mücadele 

ortamına da sahip. Bazı konularda mücadele etmeye, 

bazı birimlerde karşınıza çıkan zorluklara karşı ısrarla 

direnmeye de kararlı olun derim ben. İnandığınız 

doğruların sizi götüreceği bir yer her zaman vardır.  

Hayatta her zaman zorluklar bizim karşımıza çıkar, 

yanlış anlaşılmalar olur ama bunların hepsi 

çözümlerini de taşır heybesinde. Yeditepe’de 

anlaşılmak ve konuşmak her zaman mümkün. Derdini 

paylaşmak ve sorununa çözüm bulmak da. Başınız çok 

sıkıştığında Üniversitemizin Annesi’ne Prof. Dr. 

Sedefhan Oğuz Hoca’ya gidin. Veyahut sadece bir 

etkinlik düzenlediğinizde yanınızda nasıl oluyor, 

sizinle nasıl gurur duyuyor ve sizi nasıl destekliyor 

görün. İnanın ki başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. 

Canan Aykut Bingöl olmak üzere, Rektör 

Yardımcılarımız Prof. Dr. Ahmet Aydın,  

 

Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek 

Karaaslan çok destekleyici ve çok 

yardımseverler. Aranızda bürokratik duvarlar 

ya da sınırlar yok. Sizi can kulağıyla dinleyen 

ve sorununuza çözüm olmak isteyen bir 

akademisyen-yönetici duyarlılığı karşılar her 

gittiğinizde. Bu Yeditepe’nin farkı ve 

Yeditepeli’lik vizyonudur. 

Yeditepe Üniversitesi “Atatürk Rönesansı’nı 

Devam Ettiren Üniversite” şiarı ile kurulmuş ve 

halen bu birikimle size kazanç sağlamaya ve sizi 

desteklemeye açıktır. Kendinize inanmanız ve 

bu misyonla çalışmanız bence anlamlı. 

TÜBİTAK – Projelere de Sıkça Bakın 

Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

yanında araştırma faaliyetleri de önemli 

parçalarından. Başta akademik yaşamda büyük 

gereksinim olan araştırma projeleri iş 

yaşantısında da size farklılık ve özgünlük 

kazandıracaktır. Üniversitemizde yürütülen 

birçok araştırma projesi var ve dahası da 

yapılabilir. Fırsatları planlı takip edin ve iyi bir 

şekilde değerlendirin. Benim üniversite 

yaşantım boyunca iki proje deneyimim 

oldu/oluyor. Sizlere de yol göstermesi açısından 

paylaşmak isterim.  

İlki Koç Üniversitesi’nde yürütülen 

“Anadolu’dan İstanbul’a Ağnam Ticareti ve Et 

İaşesi (1783-1920)” başlıklı proje. 

 

  

https://yabancidiller.yeditepe.edu.tr/tr
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Ben bu projeye TÜBİTAK 2247-C STAR Programı ile 

dahil oldum ve çalıştım. Sizin de kendinize uygun 

projelere başvurmanızı ve aktif yer almanızı öneririm. 

İlgili Link: 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-

programlari/icerik-2247-c-stajyer-arastirmaci-burs-

programi-star  

İkinci proje Yeditepe’de, yuvamda benim 

yürütücülüğümde. Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi 

Ebru İlter Akarçay akademik danışmanlığında 

yürütülen “Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Dersi 

Kapsamında Ders Sonrası Öğrenci Algısı ve Dersin 

Öğrenim Kazanımlarının İncelenmesi'” başlıklı proje. 

Bu proje TÜBİTAK “2209-A Üniversite Öğrencileri 

Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde 

yürütülmektedir ve sizler de bu tarz projeler üretebilir 

ve/veya bir parçası olabilirsiniz. İlgili Link:  

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-

programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-

arastirma-projeleri-destekleme-programi 

 

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2247-c-stajyer-arastirmaci-burs-programi-star
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2247-c-stajyer-arastirmaci-burs-programi-star
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2247-c-stajyer-arastirmaci-burs-programi-star
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi
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Gaye Özdemir, Sosyoloji Bölümü, 2021 Fakülte İkincisi 

  

Herkese merhaba, 

 

Ben Gaye Özdemir, beş yıl önce büyük bir heyecanla 

eğitim almaya başladığım sosyoloji bölümünden 2020-

2021 öğretim yılında mezun oldum. İçerisinde pek çok 

özel anı, farklı deneyimi barındıran bu beş yıl, göz açıp 

kapayıncaya kadar çok hızlı geçmiş gibi görünse de 

aslında benim için hayatımda hep dönmek isteyeceğim 

dolu dolu yıllar olarak hatırlayacağım bir dönem 

olduğuna inanıyorum. Böyle hissetmemde, Yeditepe 

Üniversitesi’nin sunduğu olanaklar, akademik kadro, 

ders programı, kampüsün fiziki olanakları, kulüpler ve 

sosyal hayat gibi pek çok nokta etkili oldu.  

Yeditepe Üniversitesi ve sosyoloji bölümü ile 

tanışmamı hikayenin biraz daha başına giderek 

anlatmak isterim. 18 yaşımda, aslında kafamın çok da 

karışık olduğu, yorucu bir sınav dönemini geride 

bıraktığım bir dönemde hangi bölümü ve üniversiteyi 

tercih etmem konusunda emin olamıyordum. Beni bir 

iş alanıyla sınırlamayacak, kendimi ifade edebileceğim, 

bakış açımı etkileyecek ve genişletecek sosyal 

bilimlerden bir bölümde eğitim almak istediğimi 

biliyordum. İleride nasıl bir işle meşgul olmak 

istediğimi anlamam konusunda bile sosyoloji 

bölümünde okumanın benim için iyi olacağına 

inanarak tercihlerimi ağırlıklı olarak sosyoloji 

bölümleri üzerine yaptım. İyi ki de öyle yapmışım. Beş 

senenin sonunda bölümümü “iyi ki” diyerek bitirmek 

de beni ayrıca mutlu ve memnun ediyor. Bu 

mutluluğumun ve memnuniyetimin altında şüphesiz 

bölümümüzün akademik kadrosu, derslerdeki tartışma 

ortamı, birbirimizden öğrenciler olarak da sürekli yeni 

şeyler öğrenme halimiz, sayıca küçük bir bölüm 

olmamızın da getirmiş olduğu sıcak ortam,   

 

 

 hocalarımızın kapısının bize her zaman açık 

olması, daha bölüme başlamadan adlarını bile 

görmenin beni heyecanlandıran dersleri yatıyor. 

Topluma ve toplumsal davranışlara her zaman 

meraklı bir öğrenci olarak lisans eğitimim 

boyunca aldığım derslerin hem sosyal 

yaşantımda hem de kariyer hedeflerimde çok 

kıymetli yardımcılar olduğuna inanıyorum. Bu 

derslerin içeriğinin zengin olmasında da hem 

hocalarımın bilgi birikimi hem de bize aktarım 

şeklinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca üniversitemizdeki çap-yandal ve erasmus 

olanakları vesilesiyle derslerimize katılan 

arkadaşlarımızın da hem interdisiplinerliği 

görmeme hem de derslerin daha dolu dolu 

geçmesine katkı sunduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nde sosyoloji 

okumanın bir diğer avantajının bölümün 

araştırmaya verdiği önem olduğunu 

düşünüyorum. 
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Daha birinci dönemden araştırma ve literatürü takip 

etmek konusunda desteklendiğimi söyleyebilirim. Saha 

araştırması yapma, araştırma projesi geliştirme 

konusunda deneyim kazandığım derslerim oldu. 

Topluma, toplumsal olan geniş bir perspektiften bakarak, 

sistematik ve bilimsel inceleme yapmak adına katkı 

sağlayan sosyoloji bölümünün gündelik olaylara bile 

bakışımı etkilediğini, eleştirel analizin yalnızca akademik 

anlamda değil sosyal hayatımda da çok önemli bir yer 

tuttuğunu gördüm. Bölümümün beni böylesine 

etkilemesi, toplumsal dinamiklere, sosyal ilişkilere, 

topluma ve toplumdaki kurumlara, sosyal yapı ve sistem 

içerisindeki olaylar ve bu olaylara olan toplumsal 

tepkilere nasıl bakacağımı, nasıl sorular soracağımı, nasıl 

cevaplar vereceğim konusunda bana yeni bir pencere 

açması hayatımda başka hiçbir yerden edinemeyeceğim 

bir deneyim ve yolculuk olduğuna inanıyorum.  

Dersler dışında, üniversite hayatım boyunca sosyal 

etkinliklerde yer almanın, birbirimizi dinlemenin, 

birbirimizin hayatına ortak olmanın önemli olduğu 

ortamlarda bulunmanın benim için ayrı bir keyif ve şans 

olduğunu da belirtmek isterim. Yeditepe Üniversitesi, 

benim için bir sürü rengin bir arada olduğu bir eğitim 

kurumu. Bu noktada, benim içerisinde yer aldığım 

Öğrenci Konseyi’nin ve Sosyoloji Topluluğu’nun bendeki 

yeri hep ayrı olacak. Bir aradılığı bana en iyi hissettiren, 

beraber bir şeyler üretmenin hazzını yaşatan, ama 

bununla birlikte aynı zamanda sorumluluk bilincimin 

pekişmesinde ve hem çevremdeki insanlar hem de 

kendim için güzel bir iş yaptığımı düşündürten 

faaliyetlerin sosyal anlamda beni etkilediğini söylemek 

isterim.  

Yeditepe Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü öğrencisi 

olarak lisans eğitimimi tamamladım, ancak psikoloji 

öğrencisi olarak eğitim almaya devam ediyor olacağım. 

Pandemi dönemiyle aramıza giren fiziksel mesafe 

dolayısıyla olan özlemi önümüzdeki dönem kampüste 

özlediğim her şeyi yaparak gidermeyi dört gözle 

bekliyorum. 

Kampüsün yeşillerini, Çamlık’ta oturmayı, 

arkadaşlarımla sohbet etmeyi, Cam Kubbe’yi, 

etkinlikleri çok özlediğimi bu yazıyı yazarken bir 

kez daha fark ediyorum. Pandemi döneminde bile 

fiziksel mesafe bizi uzaklaştıramadı, yaptığımız 

toplantılar ve öğrenciler olarak dinlendiğimizi 

görmek beni mutlu etti. Şimdi de birbirimizi yüz 

yüze dinlemeyi büyük bir heyecanla bekliyorum. 

Kampüse kavuşacak olmak beni mezuniyetimle 

gelen güzel ve yoğun duyguların yanındaki o 

özlem ve burukluğu hafifleteceğine inanıyorum.  

Tüm bu yazı vesilesiyle eğitimine devam eden ve 

aramıza yeni katılan arkadaşlarıma da mümkün 

olduğunca kampüsün tadını çıkarmalarını 

öneririm. Bazen dersler yorsa, bizi sabahlatan 

sınavlarımız ve ödevlerimiz çok olsa da günün 

sonunda istediğimiz ve bizi heyecanlandıran bir 

bölümde ve üniversitede eğitim almanın tüm bu 

yorgunlukları hafifleteceğine inanıyorum. Ayrıca 

sevdiğimiz bir yerde olmanın yanı sıra sosyal 

hayatı ihmal etmemenin gerek okulda gerek 

dışarıda sağlanan veya kendimizin yarattığı sosyal 

karşılaşmalarda ve etkinliklerde bulunmanın 

eğitim hayatımda çok kıymetli olduğunu gördüm. 

Bu sebeplerle gerçekten ne istediğimiz sorusuna 

verdiğimiz yanıtları dikkate alarak, bölüm ve 

üniversite olanaklarını, sosyal yaşantıyı göz 

önünde bulundururak yaptığım tercihimin lisans 

eğitimi yıllarının çok daha keyifli geçirmemizi 

sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca İngilizce eğitim 

veren bir bölümde okumanın da artısını 

söylemeden geçmek istemem. Okulumuzun bu 

konuda hazırlıktan başlayan eğitimiyle oldukça iyi 

olduğunu kendi deneyimlerime bakarak 

söyleyebilirim. Almış olduğumuz eğitim sayesinde 

literatürü takip etmekte zorlanmıyorum ve 

merakım olan bir konuyu araştırdığımda bana artı 

sağlıyor. Yeditepe Üniversitesi, benim için ilk 

günlerde kocaman kampüse sahip bir okuldu. 
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Ama zaman geçtikçe iyice aşina olduğum, her binanın 

yakın geldiği renkli bir yuvaya dönüştü. Bu yazı 

vesilesiyle, aileme, okulumu özlemle hatırlamamı 

sağlayan hazırlıktan 4. Sınıfa kadar ders almış olduğum 

tüm hocalarıma, birlikte pek çok şey ürettiğimiz ve 

öğrendiğimiz arkadaşlarıma, Yeditepe Üniversitesi 

çalışanlarına ve bizimle her zaman iletişimde olan ve 

fikrimizin önemli olduğunu hissettiren Fen-Edebiyat 

Fakültesi’ne teşekkürlerimi iletiyorum.  

Lisans eğitimi benim için 4 yıl süren, sonunda diploma 

alınan bir eğitimden çom öte bir yerde duruyor. Bana 

hayat boyu öğrenci olduğumu aşılayan Yeditepe 

Üniversitesi’nde şimdi dönüp baktığımda özellikle 

sınav haftalarında zorlandığım günler geçse de keyifli 

anların çok fazla olduğunu görüyorum. Burada yalnızca 

sorularıma cevap bulmayı, nasıl bulacağımı değil, aynı 

zamanda soru sormayı da öğrendiğime inanıyorum. 

Toplumu, toplumdaki krizleri, küresel dünyayı, 

toplumsal sorunları ve aslında toplumsal davranışları 

bilimsel ve sistematik bir düzeyde anlamak, 

değerlendirmek, irdelemek, tartışmak konusunda 

motivasyonu olan bir öğrenci olarak, hayatın birçok 

alanın kesiştiği bir noktada duran Yeditepe Üniversitesi 

Sosyoloji Bölümü’nde öğrenci olduğum için kendimi 

şanslı hissediyorum.  Daha yolun çok başında 

olduğumu, ama gerek biriktirdiğim güzel arkadaşlıklar 

gerekse akademik anlamda aldığım eğitimle bu 

başlangıçta Yeditepe’li olmanın güzel bir şans olduğunu 

biliyorum. “Iyi ki Yeditepe” diyorum ve 

üniversitemizde eğitim alan ve alacak tüm 

arkadaşlarımızın güzel duygular ve anılar biriktirerek 

mezun olmasını diliyorum. Herkese sağlıklı ve keyifli 

bir eğitim yılı diliyorum.  
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BİLİM KULÜBÜ 
Fizik ve Matematik bölüm öğrencilerinin yaklaşık 2 yıllık 

uğraşları ile beraber 2020-2021 döneminde, Yeditepe 

Üniversitesi’nde “Yeditepe Üniversitesi Bilim Kulübü” 

kuruldu. YÜ Bilim Kulübü, Yeditepe Üniversitesi 

bünyesinde kapsamlı bilimsel faaliyetler gerçekleştiren ilk 

öğrenci topluluğudur.  

 

NELER YAPTIK – 1. FİZİK ÇALIŞTAYI 

 

 

Yeditepe Üniversitesi Bilim Kulübü tarafından 

gerçekleştirilen “Yeditepe Üniversitesi 1. Fizik 

Çalıştayı” ile beraber Yeditepe Üniversitesi, 

MIT, Amsterdam Vrije Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi gibi fizik biliminde önde gelen 

üniversitelerden bilim insanları Yeditepe Ünv. 

Fizik Bölümü ve Bilim Kulübü’nün ev 

sahipliğinde ağırlanmıştır. 2 gün 11 oturumda 

gerçekleşen çalıştaya toplamda 400 e yakın 

katılım olmuş, Kuantum Fiziği, Astrofizik, 

Radyasyon Fiziği, Yüksek Enerji Fiziği gibi 

konular bilim insanları tarafından anlatılmıştır. 

Her oturum sonunda gerçekleştirilen soru-

cevap etkinliği ile yapılan sunumlar daha da 

netlik kazanmıştır. 
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Bu etkinliğimizde yer aldıkları için Figen Yılmaz 

(QTurkey), Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Akat (YÜ), Dr. H. 

Tuğça Şener, Prof. Dr. Kazım Y. Şener (İTÜ), Dr. Can 

Kozçaz (BÜ), Araş. Gör. Ilcay Plevne (İÜ), Dr. Selçuk 

Topal (VYYÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Demir (YÜ), Doç. 

Dr. Savaş Arapoğlu (İTÜ), Dr. Tansu Daylan (MIT) ve Dr. 

İmran Akça Avcı’ya (VU-Amsterdam) çok teşekkür 

ederiz. Konuşmacılarımızdan bir kaç yorum: 

 

 

 

2. Ulusal Fizik Birliği 

 

Yeditepe Ünv. Bilim Kulübü, kurulduğu günden 

itibaren farklı üniversiteler ile iş birliğinde 

olmuş ve ortak etkinlikler düzenlemiştir; 

örneğin Ankara Üni. FİZGET ile ortaklaşa 

"Higgs Parçacığının Ağırlığı" etkinliği…Ayrıca, 

Yeditepe Ünv. Bilim Kulübü ülkemizde bulunan 

diğer üniversitelerin bilim, fizik ve astronomi 

kulüplerinin bir araya gelerek kurduğu “Ulusal 

Fizik Birliği”ne tam üye statüsünde katılmıştır. 

3. QSB Yeditepe Üniversitesi 

Kuantum teknolojileri alanında yapılan 

çalışmalar hem ülkemizde hem de dünya 

çapında büyük bir hızla büyüyerek 

ilerlemektedir. Türkiye’de gönüllülük esası ile 

oluşturulan QTurkey (Kuantum Türkiye) 

topluluğu bünyesinde birçok başarılı 

akademisyenleri, araştırmacıları, lisans ve 

lisansüstü öğrencilerini barındırmaktadır. 

Ülkemizde yaptıkları etkinlikler, projeler ve 

eğitimler ile kuantum teknolojileri alanında ki 

akademik çalışmalara destek olmaktadırlar.  

QTurkey’in Aralık ayında kurulan ve ilk öğrenci 

kollarından biri olan QSB Yeditepe (QTurkey 

Student Branch of Yeditepe) Ecem Nur Duman, 

Ali Mert Turaçlar, Batuhan Türk ve Menaf 

Kılınç tarafından kurulmuş olup şimdiye kadar 

yaptığı çalışmalar ile QTurkey’in mottosunu 

korumaya devam ederek aynı amaçlar 

doğrultusunda hareket etmiştir. 

 

İlk olarak online ve herkese açık düzenlenen 
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İlk olarak online ve herkese açık düzenlenen “Kuantum 

Seminerleri” başlıklı etkinliğinde QSB Yeditepe yönetici 

ekibi kuantum teknolojileri alanında öne çıkan konu ve 

başlıklar üzerine 5 gün boyunca dersler vermiştir. 

 

İkinci etkinlikleri olarak 27-28 Mart 2021 tarihlerinde online 

olarak “QTalks on Quantum Technologies” adıyla 

uluslararası olarak ingilizce düzenlenen Türkiye’nin bu 

alanda ki en büyük konferansına ev sahipliği yapmış olup 

uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yürüten ETH 

Zürich’ten Elisa Baumer, Özyeğin Üniversitesinden Dr 

Kadir Durak, University of Oklahoma’dan Saesun Kim, 

ColdQuanta Şirketinden Dr Denny Dahl, TOBB 

Üniversitesinden Dr Ali Bozbey, Institute for Quantum 

Optics and Quantum Information’dan Dr Denis Vasilyev, 

Zapata Computing’den Michal Stechly ve Academia 

Sinica’dan 

 

Dr David Lee TH 2 gün boyunca ağırlanmış 

olup kendilerinin bu alanda ki önemli 

çalışmaları dinlenmiştir. Etkinlik 1000’den fazla 

kişi tarafından izlenmiş olup, kayıt formunda 

Hindistan, İngiltere, Amerika, Almanya ve 

daha birçok ülkeden başvuruları almıştır. 

 

En son düzenledikleri “Kuantum 

Teknolojilerinde Akademik Kariyer” başlıklı 

etkinliklerinde Koç Üniversitesinden Dr. Onur 

Pusuluk, Bilkent Üniversitesinden Dr. Cihan 

Okay ve İYTE’den Dr. Sevilay Sevinçli 

ağırlanmış olup bu alanda akademik kariyer 

yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri 

için çok değerli tavsiyeler içeren soru-cevap ve 

sohbet gerçekleştirilmiştir. 
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QSB Yeditepe’nin yapmış olduğu tüm etkinliklerin kayıtlarına YouTube kanallarından erişebilir, sorularınız ve 

iletişim için qsbyeditepe@gmail.com mail adresini kullanabilirsiniz! Bilim Klübü ile ilgili daha fazla bilgi için Ali 

Mert Turaçlar (alimert.turaclar@std.yeditepe.edu.tr), Süleyman Haki Haçkalı (hackalihaki@gmail.com) ya da 

Merve Aytaç (merve.aytac@std.yeditepe.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

 
Üniversitemiz ile çevrimiçi eğitim platformu Coursera arasında yapılan iş birliği anlaşması uyarınca istekli ve 

başarılı öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini ve mezuniyet sonrasında istedikleri sektörlerde daha kolay 

iş bulmalarını desteklemek amacıyla profesyonel sertifika programları düzenliyoruz. Ekte listesi bulunan 

sertifika programlarına katılmak isteyen öğrencilerimiz Üniversitemiz Öğrenme ve Öğretme Birimi YU-

LEARNT ile yu.learnt@yeditepe.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirler. 

Yeditepe Üniversitesi ve Coursera 

mailto:qsbyeditepe@gmail.com
mailto:alimert.turaclar@std.yeditepe.edu.tr
mailto:hackalihaki@gmail.com
mailto:merve.aytac@std.yeditepe.edu.tr
mailto:yu.learnt@yeditepe.edu.tr
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Her etapta aynı anda en az 50 öğrencimizin faydalanabileceği eğitimler tamamlandıkça bir sonraki grubu 

eğitime davet edeceğiz. Sınırlı sayıda kontenjan bulunduğundan sistem üzerinden eğitim etkinliğini ve 

platformun kullanımını takip ederek kullanılmayan lisansları başka öğrencilere aktaracağımızdan dersleri 

düzenli şekilde takip etmenizi ve mümkün olan en kısa sürede tamamlamanızı öneririz. Etkinleştirilmediği 

görülen davetler 1 hafta, derslere kayıt olunmadığı ve ders takibi yapılmadığı saptanan davetler ise 2 hafta 

içinde başka kullanıcılara aktarılacaktır. 
 

 


