


2021 Haziran-Kasım döneminden bu yana Gençlik Ağı

üyelerini görebileceğiniz bu üye albümü, Organizasyon

Gelişimi Kurulu tarafından hazırlandı. Gençlik Ağı Üyeleri her

YÖN101 Eğitim Dönemi'nin sonunda değişebileceği için,

albüm her dönem sonrası yeni üyeleri içerecek şekilde

güncellenecektir. 

Başta “Bilgi ve sevgi paylaştıkça artar.” yaklaşımı ile iyi

yönetişim kültür ve iklimini deneyimleyerek öğrenmemizde

gönüllü katkılarını hiç esirgemeyen eğitmenlerimize, ilk

YÖN101 Eğitimi'nden itibaren her eğitimde bizden katkılarını

esirgemeyen iş birliği ortaklarımıza, Gençlik Ağı'nda aktif rol

alarak iyi yönetişim kültürünün yaygınlaşmasında rol oynayan

tüm yol arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca

üye albümü tasarlama fikrini oluşturan, yüksek enerji ve

özverili çalışmaları ile bu albümü ortaya çıkaran Organizasyon

Gelişimi Ekibi’ne emekleri için çok teşekkür ederiz.

Bugünün ve geleceğin sorumlu liderleri olarak daha kaliteli bir

yaşam ve sürdürülebilir bir gelecekte de her zaman sizlerle bir

arada olmak dileğiyle…

 

TEŞEKKÜR



Argüden Yönet ş m Akadem s  Vakfı
Hakkında

Argüden Yönetişim Akademisi, kaliteli yaşam ve sürdürülebilir gelecek için
kurumlara duyulan güvenin geliştirilmesini görev edinen bir vakıftır. Akademi, iyi

yönetişim kültürünün yayılması için çocukların ve gençlerin yetkinliklerini
geliştirmekten başlayarak, toplumun bütün kesimlerini (kamu, sivil toplum ve özel

sektör kuruluşları ile küresel aktörler) kapsayan; eğitim, araştırma ve iletişim
çalışmaları gerçekleştirir. Yönetişim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bir

“mükemmeliyet ve ilk başvuru merkezi” olarak, yönetişimin toplumun her kesimine
yayılımına destek olmayı hedefler. Etki Raporu başta olmak üzere, Akademi’nin

bütün süreçleri ve finansal belgeleri “Bağımsız Denetçiler” tarafından
denetlenmektedir. Türkiye’de ilk Entegre Rapor yayınlayan kurum olan Akademi,

kurulduğu yıldan itibaren faaliyetlerini Entegre Rapor olarak yayımlayan Dünya’daki
ilk sivil toplum kuruluşudur ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi bilgi

ortağıdır.
 



YÖN101 Eğitim Programı Hakkında

Çalışmalarını çocuklardan gençlere, kamu kurumlarından özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarına kadar toplumun her kesiminde iyi yönetişim kültürünün

benimsenmesi amacıyla yürüten akademi, güvenilir ve sorumlu liderlerin
gelişimine destek olmak amacıyla gençlerin yönetişimi, uygulayarak

öğrenebileceği bir eğitim programı sunuyor: YÖN101
 

Toplumun yaşayacağı ortamı daha iyi şekillendirebilmek için güvenilir ve
sorumlu liderlere ihtiyacımız var. Bugünün ve yarının liderleri olan üniversite

öğrencileri toplumun geleceğini şekillendirecek.
 “İyi yönetişim” kavramı güvenilir ve sorumlu liderler için çok önemli bir noktada

duruyor. Çünkü iyi yönetişim sayesinde paydaşlarının güvenini kazanabilen
kurumlar ve liderler daha başarılı oluyor. Yönetişimi benimsemenin en iyi yolu da

onu deneyimlemek. 
 
 

NEDEN YÖN101?

PEKİ NASIL?

Üniversite öğrencilerine yönelik olan YÖN101 Eğitim Programı, online ve
tamamen ücretsiz düzenleniyor. 8 haftaya yayılan 24 saatlik programın sonunda

katılımcılara sertifika takdim ediliyor.
 



YÖN101 EĞİTİMİNİN KAZANIMLARI NELER?
 

Eğitimimize katılan gençlerin, yönetişim kavramını içselleştirerek daha güvenilir
bir lider olma yolunda önemli bir adım atmasını hedefliyoruz.

YÖN101 Eğitim Programı'nda, iyi yönetişim ilkeleri ve uygulama adımlarına dair
yapılan tüm çalışmalar yeni nesil sorumlu liderlerden beklenen yaklaşımları

içeriyor. 
Program, katılımcıların iyi yönetişim bakış açısıyla liderlik becerilerini geliştirirken;

değer yaratma döngüsü, strateji yönetimi, gönüllü yönetimi, performans
değerlendirme, süreç yönetimi, organizasyon ve entegre raporlama gibi konuları da

kapsıyor. Katılımcılar YÖN101’de öğrendiklerini, eğitim sırasında uygulamalarla
deneyimleyerek pekiştirirken, aynı zamanda eğitim sonrasında da içinde yer

aldıkları öğrenci kulübü, dernek, vakıf, şirket ya da girişimlerde uygulama şansı
yakalıyor.

2019 Ekim-Kasım'dan bu yana yapılan YÖN101 Eğitimleri'nde 47 farklı
üniversiteden 192 kişi mezun oldu.

 



 

YÖN101 Eğitim Programının yanı sıra gençlere yönelik çalışmalarımızı sürekli hale getirmek için

program mezunlarından Yönetişim Gençlik Ağı'nı oluşturduk.

Gençlik Ağı'nın oluşumu ilk YÖN101 Eğitimi'nin ardından 2019 Kasım ayında başlamakla

birlikte resmi olarak 2020 Mayıs ayında ilk genel kurulunu yaparak kurulmuştur.

Gençlik Ağı, gençlerin sadece bir araya gelip iletişim kurabildiği bir platform olmayı değil,

gençlerin yönetişimi geliştirmek amacıyla faaliyetler tasarlayıp uyguladığı bir platform

olmayı hedefliyor.

Gençlik Ağı Üyeleri YÖN101 mezunlarından oluşuyor. Üyeler Gençlik Ağı'nın sürdürülebilirliğini

sağlayan kurul ve proje ekiplerinde aktif görev alabilirken, yeni proje fikirlerinin gelişmesini

sağlayıp iyi yönetişimin gelişmesine katkı sağlıyorlar.  

 

Gençlik Ağı Hakkında

İletişim Kurulu

İşbirliği Kurulu

Organizasyon Gelişimi Kurulu

Proje Merkezi Kurulu

Kurullar

Projeler

ÖÇSBMT Programlarında Yönetişim 

Dijital YÖN101 Projesi

Karantina Sohbetleri 
Projesi

Satışta Yönetişim 
Projesi

Tarımda Güven
 Projesi

YÖN101 Eğitimi 

Projesi
Yönetişim+ Programı

Yönetişim Rehberi Projesi

Programlar



İnsanoğlu özlemlerini gerçekleştirebilmek ve ortak risklerini
yönetmek için kurumlar halinde organize oluyor. Yaşam

kalitemizin gelişmesi ve sürdürülebilir gelecek için kurumların
daha başarılı olmasına ihtiyacımız var.Paydaşlarının güvenini

kazanabilen kurumlar ortak amaçları gerçekleştirmekte ve
riskleri yönetmekte daha başarılı oluyor.

 

Bugünün ve Geleceğin Liderlerine

 
Yeni dönemde liderlerin yönetişim anlayışına sahip olması

gerekiyor.Yaşam kalitesini geliştirmek, daha iyiyi arama
yolunda riskleri yok etmek ve kaynakları verimli kullanabilmek

için diğer paydaşlar ile güven ortamının oluşturulması toplumun
geleceğini şekillendirecek olan bugünün ve geleceğin liderlerine

düşüyor.

Felsefemiz



MARMARA ÜNIVERSITESI

İŞLETME BÖLÜMÜ

4. SINIF

 

İletişim kurulunda 6 aylık aktif üyelik
yaptıktan sonra ekip lideri oldum, şu anda
ekip liderliğini sürdürüyorum.

Marmara Üniversitesine başladığım yıl
Sanat Yönetimi kurucu üyelerinden
biriydim, 2. sınıfta Marmara İşletme
Kulübü’nde aktif üyelik yapmaya başladım,
aktif üyelik yaptığım yıl 10 Para Finans
Etkinliğinde görev aldım. 3. Sınıfta
Marmara İşletme Kulübünde Yönetim
Kurulu Üyeliği yaparken aynı zamanda
dergi çıkarmaya çalıştım ancak görevimi
yarıda bırakmam gerekti ve YÖN101
Eğitimiyle birlikte Gençlik Ağı’na katıldım.
Dijital çizime ve çeşitli konularda görsel
tasarımlar oluşturmayı seviyorum. Oyun
oynamayı ve oyun dünyasındaki
gelişmeleri takip etmek ilgimi çekiyor.

İş hayatımda dijital pazarlama veya insan
kaynakları alanında uzmanlaşmak
istiyorum.

aemredikmen@gmail.com

 

ALİ EMRE DİKMEN

İletişim Kurulu Ekibi Lideri

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/aliemredikmen/


KADIR HAS ÜNIVERSITESI 

İŞLETME BÖLÜMÜ 

2. SINIF

 

 

YÖN101 Eğitim Programından sonra
Gençlik Ağında YÖN101 ve İşbirliği kurulu
lideri olarak devam ediyorum. Aynı
zamanda el rehberi ekip üyesiyim.

Liseyi İzmir Tevfik Fikret ve Fransa’da 1
sene okudum. Üniversitenin başında İTÜ
MAGNET TEKNOKENT’te bir girişimde 5
ay çalıştım. Şu anda okulda mühendislik
bölümü 7 öğrencisi ile bir drone ekibinde
görev alıyorum. 

Spor yapmayı çok severim. Geçmişte
profesyonel olarak 6 sene sutopu ve 3,5
sene voleybol oynadım. Şu anda dalış
başta olmak üzere diğer su sporlarıyla
ilgileniyorum. Aynı zamanda
küçüklüğümden beri satranç oynuyorum.

İleride ne yapmak istediğim konusunda
bir fikrim yok. Fakat kurumsal büyük bir
ekipte çalışmaktansa daha küçük söz
sahibi olabileceğim projelerde çalışmayı
tercih ederim. 

ar.arguden@gmail.com

 

ARDA ARGÜDEN

İşbirliği Kurulu Ekibi Lideri

YÖN101 Proje Ekibi Lideri 

El Rehberi Proje Ekibi Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

 

http://www.linkedin.com/in/ardaarguden


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME 

2. SINIF

 

 

Gençlik Ağı'nda Gençlik Ağı Gazetesi
Projesi ekip liderliğini sürdürüyorum.
Ayrıyeten; YÖN101 Eğitimi Projesinde,
Belediye Gençlik Meclislerinde Yönetişim
Projesinde, Yönetişim El Rehberi
Projesinde ve İş Birliği Kurulunda ekip
üyelikleri yapıyorum.

Marmara Üniversitesi Management
Club'ta aktif olarak yer alıyorum. 1. sınıfta
da Marmara İşletme Kulübünde ve
Marmara Endüstri Mühendisliği
Kulübünde aktif olarak yer almıştım.

Kariyer hayatıma ilk adımımı geçtiğimiz
şubat ayında attım. Birleşik Krallık'ın
başkenti Londra'da kurulan 2BIT TECH
adlı bir şirkette iş geliştirme uzmanı
olarak görev alıyorum.

Hobilerim arasında yazılar yazmak, gazete
ve dergi okumak gibi bir sözelcinin
hobilerini sayabilirim. Sanatsal faaliyetleri
izlemekten keyif alırım. Kendi çapımda
koleksiyonerlikte yapıyorum.

erben34samed@gmail.com

 

ERBEN SAMET ARİFOĞLU

Gençlik Ağı Gazetesi Projesi Ekip Lideri

YÖN101 Eğitimi Projesi Ekip Üyesi

Belediye Gençlik Meclislerinde Yönetişim

Projesi Ekip Üyesi

Yönetişim El Rehberi Projesi Ekip Üyesi

İş Birliği Kurulu Ekip Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:erben34samed@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/erben-samet-arifo%C4%9Flu-809923196/


YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI

ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI 

 3. SINIF

 

 

Gençlik Ağında Yürütme Kurulu üyesi ve
ÖÇSB Projesi Lideriyim. Ayrıca Gençlik Ağı
Gazetesi ve Medium’da ekip üyesiyim. 
Önceki dönemlerde YÖN101 Projesi
mentörlerindendim.

Üniversitede IEEE, YTU-SOS ve Hayvan
Hakları kulüplerinde ekip üyesi ve proje
liderliği görevlerini üstlendim. Yazılım
alanında kendimi geliştirirken Romanya
RoboChallange yarışmasına katıldım,
takımımla beraber mega ve mini sumo
kategorisinde derece aldık.

Kariyer noktasında, Aktaş Holding,
DenizBank ve JSumo şirketlerinde staj
yaptım.
Yazılımla ilgileniyorum bu yüzden yazın bir
yazılım firmasında staj yapacağım.

10 yıldır voleybol oynuyorum, yaklaşık 5-6
yılımı profesyonel takımlarda yer alarak
deplasmanlar ve turnuvalarla geçirdikten
sonra üniversitede hobi olarak devam
ediyorum. Seyahat etmek ve fotoğraf
çekmek en sevdiğim aktivitelerden,
fotoğraflarımı paylaştığım ve aktif tutmaya
çalıştığım bir hesabım var. Ayrıca en iyi
yenilenme aktivitem de puzzle yapmak.

esinkocanci@gmail.com

 

ESİN KOÇANCI

ÖÇSB Projesi Lideri

Gençlik Ağı Gazetesi Ekibi Üyesi

Gençlik Ağı Medium Ekibi Üyesi

YÖN101 – 1. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:erben34samed@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/erben-samet-arifo%C4%9Flu-809923196/


29 MAYIS ÜNIVERSITESI

SIYASET BILIMI VE

ULUSLARARASI İLIŞKILER 

2020 MEZUNU

 

 

Gençlik Ağında, Gençlik Meclislerinde
Yönetişim ve İyi Yönetişim El Rehberi
Projelerinde yer almaktayım. Daha önce
İçerik Geliştirme Ekibi içerisinde yer alarak
2. dönem YÖN101 eğitiminin içeriklerinin
oluşmasına katkı sağladım. Akademi
bünyesi altında Gençlik Ağı yapısını
kurgulayan ekibin içinde yer aldım.

Üniversitede Girişimcilik ve Finans
Kulübünün Yönetim Kurulu Başkanlığını,
Genç Kızılay Kulübünün Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığını ve Diplomasi ve
Politika Kulübü ile Avrupa Çalışmaları
Kulüplerinin Yönetim Kurulu Üyeliğini
yaptım. Öğrenciliğim boyunca farklı sektör
ve pozisyonlarda çeşitli staj ve gönüllülük
tecrübelerim oldu.

Good4Trust’ta 2018den 2020ye kadar
gönüllü olarak Üretici İlişkileri Çemberine
destek verdim. 2020den itibaren İzmit
Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen
İzmit Çarşısında profesyonel olarak Üretici
İlişkileri Koordinatörü olarak çalışıyor ve
özellikle girişimci kadınlara online satış
konusunda eğitimlerle destek oluyorum.

hhanneuysal@gmail.com

 

H. HANNE UYSAL

Gençlik Meclislerinde Yönetişim Ekibi Lideri

İyi Yönetişim El Rehberi Ekibi Lideri

YÖN101 – 1. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:erben34samed@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/hhanneuysal/


KOÇ ÜNİVERSİTESİ

MOLEKÜLER BIYOLOJI VE

GENETIK & BILGISAYAR

MÜHENDISLIĞI ÇIFT ANA DAL

4. SINIF

Gençlik Ağı’nda Dijital Yön101 Proje
Liderliği görevini üstleniyorum. 2020 Eylül
ayında Udemy platformu üzerinden
“Yön101- İyi Yönetişim” adlı eğitimimizi
yayınlamış bulunmaktayız.

Dansa olan ilgim ile sosyal sorumluluk
projesi yapma isteğimi birleştirerek
Yeditepe İşitme Engelliler Okulu’nda
işitme engelli öğrencilerle birlikte dans
gösterisi hazırladık.
Koç Üniversitesi Pazarlama Kulübü ve
Dans Kulübü (Kudans) bünyeleri altında
toplam 3 sene Yönetim Kurulu’nda görev
aldım. 

Kariyerimi oyun geliştirme ya da
biyoinformatik alanlarında ilerletmek
istiyorum. Okuduğum 2 bölümü
birleştirerek genetiğin bilinmezliğini
bilgisayarın hızını kullanarak geliştirmek
istiyorum. 

Kendimi bildim bileli dans ediyorum.
Çeşitli okullarda eğitimler aldım ve birçok
sahnede dans ettim. Kariyer olarak nerede
olursam olayım danstan kopmamak en
büyük isteğim. Voleybol oynamayı, sörf
yapmayı ve doğada olmayı seviyorum.

İilgaz17@ku.edu.tr

 

IRMAK ILGAZ

Dijital Yön101 Ekibi Lideri

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:erben34samed@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/irmak-ilgaz-978553172/


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İNGİLİZCE İŞLETME

2. SIINIF

Gençlik Ağının ilk üyelerindenim ve Satışta
Yönetişim projesi lideriyim.

2018-2019 döneminde Marmara İşletme
Kulübü İnsan Kaynakları Departmanında
görev aldım. 2019-2020 döneminde ise
Marmara İşletme Kulübü’nde Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Kariyer Gelişim Komitesi
sorumluluğu görevini üstlendim.

2019-2020 Döneminde Sales Network
platformunun YES ayağında Kampüs
Temsilcisi olarak görev aldım.
Son olarak da iki yıldır aile şirketimiz olan
Lüksteks’in kurumsal gelişime destek
oluyorum ek olarak da arkadaşlarımla
beraber e-ticaretle ilgileniyoruz
 

Başlıca hobilerim okçuluk, kamp,
bushcraft ve müzik. Üç yıldır aktif olarak
saydığım doğa sporlarıyla ilgileniyorum.
Arkadaşlarımla Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinde kamp yapıyoruz. Liseden beri
başta okul orkestrası olmak üzere bass
gitaristlik yapıyorum ek olarak da def
çalıyorum.

myigittanc@gmail.com

 

MUSTAFA YİĞİT TANÇ

Satışta Yönetişim Ekibi Lideri

YÖN101 – 1. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:erben34samed@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/mustafa-yi%C4%9Fit-tan%C3%A7-0730aa181


İSTANBUL TEKNIK

ÜNIVERSITESI

İNŞAAT MÜHENDISLIĞI 

2013 MEZUNU

Argüden Yönetişim Akademisi’nde Eğitim
ve Gençlik Programları Koordinatörü
olarak çalışıyorum. 

Gençlik Ağında da Akademi Temsilcisi
olarak görev alıyorum.

Geçmişte İTÜ Sosyal ve Kültürel Merkezi,
İTÜ Mühendisliğe Hazırlık Kulübü,
Karadeniz Vakfı Öğrenci Meclisi ve
Yönetişim 101 İnisiyatifi gibi çeşitli
gönüllü kuruluşlarda başkanlık gibi
görevler üstlenerek aktif rol aldım.

Yaklaşık 7 aydır bateri çalıyorum.
Beşiktaş’ı çok seviyorum. Maalesef çok
derinlemesine olmasa da tarih ve felsefe
üzerine okumayı, dinlemeyi ve konuşmayı
seviyorum.

İnşaat Mühendisliğinden mezun olduktan
sonra 2 yıl STFA İnşaat Grubunda Strateji
ve Risk Yönetimi Uzman Yardımcısı
olarak, 3 yıl STFA’nın Fas’taki inşaat
projesinde ve 1 yıl Yapı Merkezi’nin
Tanzanya’daki inşaat projesinde Planlama
Mühendisi olarak çalıştım. 2019 Temmuz
ayından beri de Argüden Yönetişim
Akademisinde çalışıyorum.

yilmazoguzhan.ce@gmail.com

OĞUZHAN YILMAZ

Akademi Temsilcisi

YÖN101 – 1. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:erben34samed@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/yilmazoguzhance/


İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

METALURJİ VE MALZEME

MÜHENDİSLİĞİ 

2.SINIF

Gençlik Ağında 6 aydır Organizasyol
Gelişimi Ekibi liderliği görevini
üstleniyorum.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde
görev aldım. LÖSEV Karşıyaka ile beraber
çeşitli projeler gerçekleştirdim.Çorbada
Tuzun Olsun Derneğinde gönüllülük
çalışmalarımı devam ettirdim. Güncel
olarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfında
gönüllü çalışmalarımı sürdürüyorum.

Kariyer noktasında Nisan 2021 itibari ile
İTÜ Çekirdek'te Kuluçka ve Hızlandırma
Programları Asistanı olarak çalışmaktayım.

Gelecekte geri dönüşebilir plastik üzerine
çalışmalar yürüten şirketlerin Ar-Ge
departmanlarında çalışmak istiyorum.
Girişimcililk Ekosistemi içinde
bulunmaktan çok mutluyum, gelecekte
çalışmak ve içinde bulunmak istiyorum.

Sinemaya çok ilgi duyuyorum ve film
izlemeyi çok seviyorum. Amatör olarak
analog fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Farklı
ve bilmediğim alanlarda belgeseller
izlemekten ve podcast'ler dinlemekten çok
keyif alıyorum.

oykusuoz@icloud.com

ÖYKÜ SU ÖZ

Organizasyon Gelişimi Kurulu Ekibi Lideri

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:erben34samed@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/oykusuoz/


İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ 

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

4. SINIF

YÖN 101 eğitiminden mezun
olduktan sonra bir süre İçerik
Geliştirme Kurulu üyeliği ve YÖN101
Eğitim Programı mentorluğu görevini
üstlendim. Şu an ise  MT
Programlarında Yönetişim projesinin
liderliğini yapmaktayım. 

Üniversitenin ilk yıllarında İTÜ
İşletme Mühendisliği Kulübünde 2 yıl,
İTÜ Dans Kulübünde ise 1 yıl aktif
üyeydim. Sonrasında, İTÜ Yönetişim
Kulübünde yönetim kurulu üyesi
oldum. 

Kariyer noktasında ise Nestle, TAV
Özel Güvenlik Hizmetleri ve Migros
şirketlerinde staj yapma imkanı
buldum. 

Hobilerimin başında Hip Hop ve
Salsa türlerinde dans etmek ve
seyahat etmek yer alıyor. 

derencalisir@gmail.com

 

ZEYNEP DEREN ÇALIŞIR

MT Programlarında Yönetişim Ekibi Lideri

YÖN101 – 1. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:erben34samed@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/zeynep-deren-calisir98/?locale=en_US


YÖN101 Eğitim Programından sonra
Gençlik Ağında Gençlik Aği gazetesi
üyesi(editörü) olarak devam
ediyorum. 

TEGV’de yaklaşık 6 yıldır gönüllü
olarak çocuklara etkinlikler
veriyorum. Bunun yanında TEMA,
TOG, Deniz Temiz Derneği
(TURMEPA) gibi vakıflarda üyeyim.
Şu anda okulumun Endüstri
Mühendisliği Kulübü ve Dans
Kulübünde yönetim kurulu üyesi
olarak bulunmaktayım. Şunda Rose
Miracle şirketinde satış
koordinatörü olarak görev
almaktayım.

Hobilerim ve ilgi alanlarım arasında
kitap okumak, kutu boyamak,
fotoğraf çekmek ve dizi izlemek var.
Sürekli kendimi geliştirmeyi ve yeni
şeyler öğrenmeyi seviyorum.

ALARA ERDOĞAN

Gençlik Ağı Gazetesi Ekip Üyesi

MEF ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDSİLİĞİ

BÖLÜMÜ

1. SINIF

 

 

 

 

YÖN101 – 3. DÖNEM MEZUNU

erdogans@mef.edu.tr

https://www.linkedin.com/in/%C5%9F%C3%BCkran-alara-erdo%C4%9Fan-235b871b3/


ALTUĞ DÜZDİKER

İletişim Kurulu Ekip Üyesi ve Satışta
Yönetişim Ekip Üyesi

YÖN101 Eğitim Programından sonra
Gençlik Ağında İletişim Kurulu üyesiyim
aynı zamanda satışta yönetişim
projesinde aktif üye olarak devam
ediyorum. 
Lisede 3 yıl Latin danslarıyla ilgilendikten
sonra üniversitede de 2 yıl Latin dansları
kulübünde gösterilere çıktım. ASCE MEF
(American Society of Civil Engineers)
sekreterlik ve officer olarak görev aldım.
DASK depreme dayanıklı bina tasarımı
yarışmasına katıldım. Yenilenebilir beton
üzerine bir araştırmaya başladım ancak
pandemi nedeniyle yarım kaldı.

Staj deneyimlerim; Göztepe Gürsel Aksel
stadyumu şantiyesinde, Alibeyköy-
Mahmutbey metro şantiyelerinde staj
yaptım.

Hobilerim gelecek olursak dans ve
müziği ön planda tutabilirim.
Motivasyonumu arttırmak için techno
müzik eşliğinde satranç oynarım. Mezun
olduktan sonra javascript ve .net 5
üzerine eğitimler aldım ve yeni hobim
boş zamanlarımda web sitesi geliştirmek
oldu.

MEF ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

MEZUN 

YÖN101 – 3. DÖNEM
MEZUNU

altugduzdiker@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/altu%C4%9F-d%C3%BCzdiker-103809130/


AYŞE NUR AKYÜZ

Proje Kurulu Proje Geliştirme Ekip Üyesi ve
Gençlik Ağı Yazarları

YÖN101 Eğitim programıyla Mart
2020’de tanıştım ve eğitimden
mezun olduktan bu yana da aktif
olarak Gençlik Ağı Proje Kurulu
üyesiyim.

Üniversitenin ilk yıllarında
girişimcilikle ilgilendim ve kampüste
girişimciliği yaymak amacıyla
oluşturulan bir topluluğun proje
koordinatörlüğünü yaptım. Yakın
zamanda içerik yazarlığına başladım
ve şu anda da Argüden Akademi
Gençlik Ağı Yazarları ekibinde
akademinin Medium kanalı için
içerik yazıyorum. Onun dışında
İngilizce, Fransızca ve Türkçe
dillerinde serbest çevirmenlik
yapıyorum. 

Tüm bunların dışında; caz
festivallerini, okumayı, yazmayı,
gezmeyi, keşfetmeyi, yeni tatlar
denemeyi çok seviyorum. En büyük
hayallerimden biri gezgin bir gurme
olmak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (Fr) 

2.SINIF

YÖN101 - 2.DÖNEM 

MEZUNU

ayseeakyuz @outlook.com

http://linkedin.com/in/aysenurakyuz


BAŞAK ÜSTÜNALP

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

Haziran 2020’den beri organizasyon
gelişimi ekibinde yer alıyorum. 

Geçmişte, okulumuzda gönüllü
çalışmalar yapan ‘Duyarlı Özü’ ile sesli
kütüphane oluşturma projesinde yer
aldım. Üyesi olduğum ‘Women in
Business’ kulübü ile liselere kitap
bağışı yaptığımız bir projeyi yönettim.
Okulumuzun Güzel Sanatlar
Kulübü’nde 2019-2020 yılı için
Denetim Kurulunda görev aldım.  Şu
anda TURMEPA gönüllüsü olarak
çalışmalarımı sürdürüyorum.

Kariyer noktasında ise 2019 yılında
KOSWIRE şirketinde satış
departmanında kısa dönem bir staj
yaptım.

2018’den beri sosyal latin dans türüyle
ilgileniyorum, okulumuzun dans
kulübündeyim. CMAS sertifikalı 1
yıldız dalıcıyım, dalış sporunu
seviyorum.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

3.SINIF

basakustunalp@gmail.com

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/basakustunalp/
mailto:basakustunalp@gmail.com


BERAT ARSLAN

İletişim Kurulu Ekip Üyesi

Gençlik Ağındaki ilk deneyimim Dijital
Yön101 Projesi oldu, burada Yön101
eğitimini Udemy platformuna taşıdık.
Mevcut durumda İletişim Kurulunda
yer alıyorum.

Pandemi dönemine kadar okulumuz
bilek güreşi takımının antrenmanlarını
düzenliyordum ve gönüllü olarak
Yıldız Dönüşüyor’un düzenlediği geri
dönüşüm faaliyetlerinde görev
alıyordum.

Kariyer noktasında yaz dönemlerinde
çeşitli satış işleri ve kalifiyelik
gerektirmeyen işler yaptım. Aynı
zamanda YTÜ Teknopark’ta staj
yaptım.

Lisanslı bilek güreşi sporcusuyum, güç
sporlarıyla ilgileniyorum. Beden dili ve
insan davranışı konuları hakkında
okumayı seviyorum. Boş
zamanlarımda podcast dinlemeyi
seviyorum ve otomobillerle ilgiliyim.

YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI

ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI

4. SINIF

 

YÖN101-2.DÖNEM 

MEZUNU

BERATTARS@GMAIL.COM

https://www.linkedin.com/in/basakustunalp/https:/www.linkedin.com/in/berat-arslan-79b745167/


MEF ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

VE REHBERLİK

1.SINIF

 

berfintastan1469@gmail.com

BERFİN TAŞTAN

Öğrenen Çocuk Sorumlu Birey Projesi
Ekip Üyesi

2020 Aralık YÖN101 mezunuyum.
Ardından Gençlik Ağında Öğrenen Çocuk
Sorumlu Birey Projesi’nde görev almaya
başladım. Proje ekibi ile birlikte gönüllü
eğitmenlik yapıyorum.

2020 yaz döneminde üniversitem için
tercih döneminde görev aldım. Tercih
döneminde bölümümü ve okulumu
öğrencilere tanıttım. Sonrasında MEF
Üniversitesi-Okulda Üniversite
Kulübü’nde gönüllü öğretmenlik yaptım.
Dezavantajlı bölgedeki 6. Sınıf bir
öğrenciye 3 ay boyunca Türkçe dersleri
verdim.

Mayıs ayı ile birlikte Erhan Erkut’un
kurucusu olduğu YetGen Eğitim
Programı’nda trainee olarak başlıyorum.

Sanat dallarıyla ilgilenmeyi seviyorum.
Müze ve sergi gezmeyi severim. Bu
sıralar hobilerimin başında seramik
geliyor. Bir süredir seramik dersleri
alıyorum ve seramik ürünler yapıyorum. 

Gelecekte psikoloji akademik kariyeri ile
birlikte psikolojinin bazı alanlarında
uzmanlaşmak istiyorum. 

YÖN 101 - 3.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/berfin-ta%C5%9Ftan-63b8511b0/


BERNA DAL

MT Programlarında Yönetişim Ekip Üyesi

Argüden Yönetişim Akademisiyle ilk olarak
2019 yılında tanıştım. YÖN101 Eğitim
Programına katılarak, akademiyi daha
yakından tanıma şansım oldu. Şu anda
Gençlik Ağı üyesi olarak, MT Programlarında
Yönetişim projesinin ekibinde yer almaktayım.
Üniversitemin ilk iki senesinde İTÜ İşletme
Mühendisliği kulübünün üyesi olarak çeşitli
etkinliklerin düzenlenmesinde görev aldım.
Üçüncü yılımda ise Board of European
Students Technology (BEST ISTANBUL)
kulübünde üye olarak bulundum.

Kariyer hayatıma değinmek gerekirse, ikinci
sınıfın yaz döneminde Kaplamin Ambalaj A.Ş.
ve Vestel City’de staj yaptım. 2020 Yaz
döneminde Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş’nde staj yaptım. Buralarda okulda görmüş
olduğum teorik bilgilerin, iş hayatında nasıl
kullanıldığını görme ve farklı departmanlarda
çalışmayı deneyimleme şansım oldu. Şu anda
Vestel Ventures ekibinde analist olarak görev
yapmaktayım.

Son 1-2 yıldır en sevdiğim hobim evdeki kedim
ile zaman geçirmek oldu. Eskiden
hayvanlardan aşırı korkan biri olarak bu
aslında benim için oldukça farklı bir hobi oldu.
Onun dışında arkadaşlarımla vakit
geçirmekten, onlarla çeşitli etkinlikler
yapmaktan oldukça keyif alıyorum. Genellikle
boş zamanlarımda deniz kenarında yürüyüş
yapmayı ya da film izlemeyi tercih ediyorum. 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

4. SINIF

YÖN101 - 1.DÖNEM

 MEZUNU

Bernadal1998@gmail.com

http://www.linkedin.com/in/berna-dal-4b3aa1172


BEYZA ALTAN

MT Programlarında Yönetişim Projesi ve 
 İletişim Kurulu Ekip Üyesi

Gençlik Ağı’nda, mezuniyetten bu
yana MT Programlarında Yönetişim
Proje ekibi üyesiyim. Daha sonra
Dijitalleşme Kurulu’na dahil oldum.
Son olarak kurulumuz ve başlattığımız
Gençlik Ağı Bloguyla birlikte İletişim
Kurulu bünyesine dahil olduk.

Okulumda 1. Sınıftan bu yana MEC
(İşletme ve Ekonomi Kulübü) kurul
üyesi olarak finans departmanında
görev yapmaktayım. TEDxIstanbul
CREW ekibinde gönüllüyüm. Arya
Women Genç Kulüp üyesiyim. YetGen’
in 2021 2.dönem katılımcılarındanım.

InvestAZ şirketinde, Hazine ve Maliye
Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü’nde ve Sompo
Sigorta İş Zekâsı Departmanı’nda
stajyerlik deneyimim oldu.

Gelecekte bankacılık sektöründe bir
kariyer hedefliyorum.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

BANKACILIK VE SIGORTACILIK/ YÖNETIM BILIŞIM

SISTEMLERI  

4. SINIF

NETKENT AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ

YAZILIM MÜHENDISLIĞI

1.SINIF
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 MEZUNU

ALTANBEYZA08@GMAIL.COM

https://www.linkedin.com/in/beyza-altan/


BEYZA YILMAZ

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

YÖN101 Eğitim Programından sonra
Gençlik Ağında Organizasyon Gelişimi
Kurulu üyesi olarak devam ediyorum. 

Boğaziçi’nde hazırlık eğitimi aldığım
dönemde Büdans Kulübünde Latin
dans eğitimleri almaya başladım.
Bölüme başladığımda kariyer
kulüplerine yöneldim ve COMPEC
(Boğaziçi Bilişim Kulübü) aktif üyeliği
yaptım. Üyesi olduğum Development
Team ile DataCamp2019 Veri Bilimi
Zirvesini organize ettik. Daha
sonrasında COMPEC’te Boğaziçi
Bilişim Ödülleri organizasyonunda da
yer aldım.

Yemek yemek ve yapmak hobilerim
arasında. Yeni tadlar ve tarifler
denemekten çok keyif alıyorum.
Motivasyonumu ve enerjimi yükselten
dans başta olmak üzere pilates ve
yoga gibi fiziksel aktivitelere zaman
ayırmaktan da hoşlanıyorum. 
Yemeğe olan düşkünlüğümden olsa
gerek gelecekte gıda sektöründe
çalışmak, pazarlama alanında da
uzmanlaşmak istiyorum.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 

2. SINIF

 

 

 

YÖN101 - 3.DÖNEM

 MEZUNU

YILBEYZA@OUTLOOK.COM

https://www.linkedin.com/in/beyza-y%C4%B1lmaz-832301196/
mailto:yilbeyza@outlook.com


BURAK AKÇAM

İletişim Kurulu Ekip Üyesi
MT Programlarında Yönetişim Ekip Üyesi

Gençlik Ağında, İletişim Kurulunda yer
almaktayım. Önceki dönemlerde ise
Dijitalleşme Kurulu ve MT Programlarında
Yönetişim Projesinde yer alıyordum. 

İTÜ İnşaat Fakültesi bünyesinde
Mühendisliğe Hazırlık Kulübü'nün (MHK)
Beton Kano Yarışması Koordinatörlüğünü
akabinde Başkan Yardımcılığını yaptıktan
sonra bu sene de Yönetim Kurulu
Başkanlığını üstleniyorum.
Ekip ruhunu tesis etmeyi, insanlarla bir
araya gelmeyi, dayanışma ortamını
oluşturmayı çok sever ve organize iş
geliştirmekten büyük haz duyarım. Bu
yönde tutkuyla gönüllülük faaliyetleri
sürdürür, sürekli gelişimi desteklerim. Bu
yıl ekibimle birlikte mezunlarımızla kulüp
üyelerimiz arasında köprü kurmak için
#MentorumMHK programını başlattık.

Kariyer noktasında, 2020 kış döneminde
EMAY’da 1 ay kadar şantiye stajı yapma
imkânım oldu. 2021 yaz döneminde de
Nurol’da ofis stajımı yapacağım. 

Gelecekte BIM alanında uzmanlaşmak
istiyorum.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

4. SINIF

 

YÖN101 – 2.DÖNEM 

MEZUNU

burakakcam14@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/burakakcam/


CANSEL ÇELİK

YÖN101 Eğitimi Programı Ekip Üyesi

Gençlik Ağı’nda, YÖN101 Eğitimi
Programı’nda yer almaktayım.

Üniversitenin ikinci yılında
organizasyonlarda aktif bir şekilde rol
almaya başladım. MEF Üniversitesi
Dersdem Birebir Ders Çalıştırma
Projesi’nde gönüllü eğitmenlik
yapıyorum. Bigadvice platformunda
marka temsilciliği görevinde
bulunuyorum. University4Society
Akdeniz’de kurumsal iletişim
koordinatörlüğü yapıyorum ve
girişimcilik ekosisteminin büyümesine
katkı sağlıyorum.

2021 yılında Atelier Agency’de gönüllü
olarak 3 ay marka yönetimi stajyerliği
yaptım. Şu anda da Çetinler
Şirketi’nde marka iletişimi stajyerliği
yapıyorum.

Tuval yapmayı ve arkadaşlarımla yeni
yerleri keşfetmeyi çok seviyorum.

Kariyer planım pazarlama alanında
yetkinlik kazanmak yönünde.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE

TANITIM 

2. SINIF
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MEZUNU

canselcelikc@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/cansel-%C3%A7elik-a3302b1a7/


DENİZ AKTEPE

İş Birliği Kurulu ve MT Programlarında
Yönetişim Ekip Üyesi

Gençlik Ağında, İş Birliği Kurulu ve
MT Programlarında Yönetişim
Projesi’nde gönüllü olarak yer
almaktayım.

Çeşitli okul kulüplerinde aktif olarak
yer alıp projelere destek sağlıyorum.
Okulumuzun Yelken Kulübünün
Başkanlığını yürütüyorum ve
kulübümüzün yarış takımında yer
almaktayım. Etkin Kampüs bünyesinde
kısa bir dönem mark temsilciliği
yapma şansım oldu. 

Kariyer noktasında atölye stajımız
kapsamında Ümran Çelik Boru’da
stajımı gerçekleştirdim. Sonrasında
QNB Finansbank’ın düzenlediği
Finans 101 programında yer aldım. 

İlgi alanlarım ve hobilerim arasında
bol bol gezmek, egzersiz yapmak,
kitap okumak ve film izlemek var.
Bunların haricinde arkadaşlarımla
vakit geçirmekten, onlarla çeşitli
etkinlikler yapmaktan keyif alıyorum.

YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI

ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI

3. SINIF

 

 

YÖN101 – 2.DÖNEM 

MEZUNU

bdenizaktepe@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/denizaktepe/


DERYA BİLGİN

İş Birliği Kurulu  Ekip Üyesi
Yön101 Eğitimi Ekip Üyesi

Gençlik Ağı bünyesinde İş birliği Kurulu ve
YÖN101 Eğitimi ekip üyesi olarak görev
alıyorum. 2 dönemdir Yön101 Eğitimi
mentorlerindenim. 

Hazırlık sınıfında Marmara Lösev
Kulübü’nde aktif üye olarak yer aldım. 1 ve
2.sınıfta ise Edebiyat ve Sanat Kürsüsü
Kulübü’nde yönetim kurulu üyesi ve etkinlik
sorumlusu olarak görev yaptım. Mayıs
2019’dan itibaren de bölüm bünyesinde yer
alan Marmara Political Science Society
Kulübü’nün başkanlığını yürütmekteyim.
Öğrencilik dönemimi sosyal sorumluluk
projeleri ve gönüllü çalışmalarda yer alarak
geçirdim. 2017 yılından beri Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı gönüllüsüyüm. Matematik
Eğlen Öğren Programı ile çocuklarla
matematiği eğlenceli bir hale getiriyoruz.
Yine son 4 yılda, TURMEPA, SİYAMDER ve
LÖSEV ’in düzenlediği çeşitli
organizasyonlarda gönüllü olarak yer aldım. 

Ruhumu edebiyat ve seramikle
doyuruyorum, çeşitli objeler yaparak
boyuyorum ve okuduğum kitaplar üzerine
inceleme yazıları yazıyorum. Sivil Toplum,
Tarih ve Sosyoloji dallarına büyük bir merak
besliyorum, bu yönde okuma ve çalışmalar
yapıyorum. 

MARMARA ÜNIVERSITESI 

ULUSLARARASI İLIŞKILER 

4.SINIF
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bilginnderyaa@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/derya-bilgin-64188416b/


DUYGU ELGÜN

Yönetişim El Rehberi Projesi Ekip Üyesi

Gençlik ağında Yönetişim El Rehberi
projesinde yer almaktayım. Önceki
dönemde Yönetişim El Rehberi
projesinde rehberi yazıp derleyen 5
kişilik ekipte yer alırken YÖN101
projesinde ekip üyesi olarak görev
yapıyordum.

EESTEC LC Istanbul öğrenci
topluluğunda 2 yıl boyunca çeşitli
ekiplerde farklı roller üstlendim ve 1
yıllık süreçte IoT Line Fair
koordinatörlüğünü yürüttüm. AIESEC’te
global volunteer olarak Romanya’daki 4
haftalık “Leadership Development”
projesine katıldım. KAGİDER’de
“Geleceğin Kadın Liderleri” programına
katıldım, 2020 GKL olarak üyeliğimi
sürdürüyorum.

Üretim stajımı PARSAN Makine
Parçaları A.Ş’de mühendislik stajyeri
olarak gerçekleştirdim. Universal Music
Türkiye’ de yarı zamanlı şekilde
pazarlama asistanı olarak 2 ay çalıştım.

Hobi ve ilgi alanlarım arasında dans
etmek, voleybol oynamak ve seyahat
etmek yer alıyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 

4. SINIF
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 MEZUNU

duyguelgunn@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/duyguelgun/


EFE TARA

MT Programlarında Yönetişim Ekip Üyesi

Gençlik Ağında, MT
Programlarında Yönetişim
projesinde yer alıyorum. İTÜ
bünyesinde Mühendisliğe Hazırlık
Kulübü tarafından düzenlenen
Beton Kano Yarışması’nın
koordinatörlüğü ve IAESTE - LC
ITU’de yönetim kurulu üyeliği
görevini üstleniyorum. 

Kariyer noktasında henüz iş/staj
deneyimim olmadı. İnşaat
mühendisliği alanının yanında web
programlama ve girişimcilik ile
ilgileniyorum.

Gitar çalmak, yürüyüş yapmak,
bireysel sporlarla ilgilenmek ve
motor sporlarını takip etmek
başlıca hobilerim arasındadır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

3. SINIF

 

 

YÖN101 – 2.DÖNEM

 MEZUNU

efetara39@gmail.com

http://linkedin.com/in/efetara/


MEF ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HAZIRLIK

EGEMEN ERTÜRÜN

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

YÖN 101 Eğitim Programını
bitirdikten sonra Gençlik Ağında
Organizasyon Gelişimi Kurulu
üyesi olarak devam ediyorum.
Geçmişte ise lisem aracılığıyla
birçok sosyal sorumluluk
projesinde yer aldım.

Şu anda MEF Üniversitesi Hukuk
Kulübü üyesiyim

Kariyer noktasında ise henüz
tecrübem bulunmuyor. 

Hobilerimden ve ilgi alanlarımdan
bahsetmem gerekirse bilgisayar
oyunları oynamayı, satranç
oynamayı ve spor yapmayı
seviyorum. Özellikle futbol,
basketbol ve voleybol oynamaktan
büyük keyif alıyorum. 

erturune@outlook.com.tr

YÖN101 - 3.DÖNEM

MEZUNU

http://www.linkedin.com/in/egemen-ert%C3%BCr%C3%BCn-ab0030202
mailto:islamsagir@outlook.com.tr


MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

2. SINIF

ESLEM KAHRAMAN

İletişim Kurulu Ekip Üyesi

Gençlik Ağı’nda, İletişim Kurulu üyesi
olarak yer alıyorum. Blog içeriklerinin
düzenlenmesi ve yayınlanmasından
sorumluyum. Bundan öncesinde ise
Dijitalleşme Kurulu ekip üyesi olarak yer
almıştım.

Geçmişte Agile Days Istanbul ve
TedxIstanbul gibi organizasyonların
gönüllü olarak sosyal medya ekiplerinde
yer aldım. Okulumuzda yer alan Kariyer
Ofisi’nde kısa süreli bir çalışma
geçmişim oldu. 

Şu anda ise Arya Kadın Yatırım
Platformu, TheMagger, Thrive Global
gibi çeşitli platformlarda içerik yazarlığı
yapıyorum. Okulumuzda yer alan
İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün sosyal
medya yöneticisi ve YetGen 2021
mezunlarındanım. Gıda israfı, iklim krizi
gibi konular hakkında dertlenen
ekibimle girişimcilik tohumlarımızı
atmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra
ImeceLAB yürütücülüğünde olan Su
Akademisi üyesiyim. 

Bilişim sektörüne dair bir kariyer
hedefim var.

eslemkahramannn@gmail.com

YÖN101 - 2.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/eslem-kahraman/
mailto:islamsagir@outlook.com.tr


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TİCARET

3. SINIF

FATİH GÖZÜKARA

İşbirliği Kurulu ve MT Programlarında
Yönetişim Projesi Ekip Üyesi

Kulüpçülük anlamında üniversitenin ilk yıllarında
İşletme Ekonomi Kulübündeydim, 2 sene
yer aldım; üyelik ardından da Girişimcilik Ve
İnovasyon Kurulu Koordinatörlüğü yaptım. İrili
ufaklı birçok etkinlik çıkardık (şimdi bunu
yazarken özlediğimi hissettim).

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Araştırma
Merkezi’nde projelerde proje yöneticisi ve
öğrenci topluluk lideri olarak çalışıyorum.
Stanford Üniversitesi UIF (University Innovation
Fellows Program) kapsamında, programın
2019 döneminde Türkiye’deki 7 Fellow’undan
biriyim

Hali hazırda çeşitli startup ve projelere gönüllü
destekler sağlıyorum.
Daha öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde,
Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi’nde çeşitli
TÜBİTAK projelerinde, Greenpeace’ de ve AISEC’
te çalıştım.
Uzun bir dönem Galata Business Angels’ da staj
yaptım.

Bununla birlikte çeşitli hobi kulüplerine de
gittim,
Radio Boğaziçi’nde Dj’ lik ve radyo yayıncılığı
öğrendim. Bir ara tiyatro denedim. Dans
kulübünde Salsa, Bachata ve Lindy Hop yaptım.
Münazara kulübünde bulunup
turnuvalara katıldım. Güzel Sanatlar Kulübü’nde
Manga
Çizim ve Tattoo dersleri alıyordum. Dans etmeyi,
okumayı, gezmeyi, yeni insanlar tanımayı ve
keşfetmeyi seviyorum.

_@gmail.com

YÖN101 - 2.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/fatihgozukara/
mailto:islamsagir@outlook.com.tr


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

2. SINIF

FATİH YİĞİT

İşbirliği Kurulu Ekip Üyesi

Gençlik ağı İşbirliği kurulunda görev
almaktayım. İşbirliği kurulu görev
aldığım ilk kurul. Argüden
Akademi’nin 2020 Ekim & Kasım
aylarındaki YÖN101 eğitiminden
başarıyla mezun oldum ve halen
işbirliği kurulunda görev almaktayım.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Kulübü ve IAESTE’de üye
olarak görev aldım. IAESTE’deki
görevim hala devam etmekte.

Hobilerim , tenis ve masa tenisi
oynamak, ve nadir de olsa müzik ile
ilgilenmek aynı zamanda bilim, sanat
ve teknoloji ile ilgili podcast dinlemek
ve araştırma yapmak.

yigitf0303@gmail.com

YÖN101 - 3.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/fatihyigitt/
mailto:yigitf0303@gmail.com
mailto:islamsagir@outlook.com.tr


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

4. SINIF

FURKAN AKŞİT

Proje Merkezi Kurulu Ekip Üyesi

Gençlik Ağında, Proje Merkezi’nde yer
almaktayım. Proje Merkezi’nde YÖN 101
projesinin 2020-2021 dönemindeki takip
ve kontrolünden sorumluyum.

2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
Sky Lab Kulübü’nü bir ekip olarak
kurarak Kurucu Başkanlık görevini
üstlendim. 2020-2021 öğrenim yılında
IAESTE Yıldız Kulübü’nün yönetim
kurulunda Kurumsal Koordinatör olarak
görev aldım. 

Kariyerime başlangıçta staj yaptığım ve
daha sonra yarı-zamanlı AR-GE
Mühendisi olarak devam ettiğim
Inovako’da başladım. 2020 Ekim ayında
yarı-zamanlı işe başladığım Shopi’de
öncelikle Yazılım Test Mühendisi olarak
çalıştım. Sonrasında, Şubat ayında ise
Back-End Yazılım Geliştirici olarak uzun
dönem staja başladım.

Okul ve işten artakalan zamanımı
fotoğraf çekerek, kamp yaparak ve uzun
doğa yürüyüşlerine katılarak
değerlendirmekten hoşlanıyorum.

furkanaksit07@gmail.com

YÖN101 - 2.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/furkanaksit/
mailto:yigitf0303@gmail.com


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

3. SINIF

GÖNÜL ANDIRIR

Tarımda Güven Projesi Ekip Üyesi

Argüden Yönetişim Akademisi
bünyesindeki YÖN101 eğitimi ile hayatımın
her alanına dahil edeceğim yönetişim
ilkelerini öğrendim. Eğitim sonrasında,
mezun arkadaşlarımdan oluşan Gençlik
Ağının parçası oldum. Bunların yanı sıra
Tarımda Güven Projesi ekibinde yer alarak
eğitimde öğrendiğimiz yönetişim kavramını
tarım ile bütünleştirerek; tarım sektöründe
üretici, kamu ve özel sektör arasındaki
ilişkiyi inceledim.

Üniversiteye başladığım seneden itibaren
İTÜ Gönüllülük Kulübü’ne dahil oldum. İki
yıl boyunca kulüpte Farkındalık Sorumlusu
oldum. Okul dışında da pek çok farklı
dernek ve projede sosyal sorumluluk
çalışmalarına katıldım. 2019 itibariyle
inşaat mühendisliği ile ilgili faaliyetlerde
bulunan İTÜ Mühendisliğe Hazırlık
Kulübünde de aktif üye olarak yer
almaktayım.

Mezun olunca, MBA yapmak ve ardından
Yapı İşletmesi kürsüsünde çalışmak
istiyorum.

Boş zamanlarımda kitap okumak, resim
yapmak ve seyahat etmekten keyif alırım. 

gonulandirir@hotmail.com

YÖN101 - 2.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/g%C3%B6n%C3%BCl-and%C4%B1r%C4%B1r-185bb41a4
mailto:yigitf0303@gmail.com


ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER

ÜNIVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

4. SINIF

HÜSEYİN SELÇUK

YÖN101 Projesi Ekip Üyesi

Gençlik Ağı YÖN101 Proje ekibinde 5 aydır
görev alıyorum. Ayrıca 3 yıldır İnşaat ve
Teknoloji Topluluğu’nun yönetim
kurulunda görev alıyorum. Burada dergi,
seminerler, teknik ve sosyal geziler
düzenleyerek bölümümüzdeki öğrencilere;
sosyal sorumluluk projeleriyle de
bulunduğumuz topluma en iyi şekilde
hizmet etmeye çalışıyorum.

Kariyer noktasında aldığım inşaat
mühendisliği eğitiminin yanı sıra yazılım,
ekonomi ve yönetişim üzerine eğitimler
alarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 
Gelecekte inşaat sektöründe dijitalleşme ve
sürdürülebilirlik alanında çalışmalar
yürüten şirketlerde çalışmak istiyorum.
İlerleyen süreçlerde kendi fikirlerimi hayata
geçirmek için girişimcilik ekosistemi
içerisinde bulunmayı hedefliyorum.  

Futbol oynamayı ve izlemeyi çok
seviyorum. Resim çizmekten, edebiyatla
ilgilenmekten, farklı alanlarda belgeseller
izlemekten ve müzik dinlemekten çok keyif
alıyorum. Gönüllü olarak insanların
hayatlarına pozitif anlamda dokunarak
onlara değer katmayı seviyorum.

hsynslck@icloud.com

YÖN101 - 3.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/hsynslck/
mailto:yigitf0303@gmail.com


KADİR HAS ÜNIVERSİTESI

İŞLETME VE REKLAMCILIK

2. SINIF

İREM AYYILDIZ

MT Programlarında Yönetişim Ekip Üyesi

Yaklaşık 10 aydır YÖN 101 Eğitim Programı
ve MT Programlarında Yönetişim Programı
dahilinde görev alıyorum. 2021 Ocak ayında
kurulan Gençlik Ağı Gazetesi Programında
da kurulduğu günden beri görev alıyorum. 

Okulumun Girişimcilik üzerine çalışmalar
yapan bir öğrenci kulübünde Eğitim&Kariyer
Departmanı takım lideri adı altında gönüllü
olarak çalışıyorum. Aynı zamanda okulumun
Reklamcılık bölümünün düzenlediği yeni bir
ajans sisteminde yer alıyorum. 

Geçmişte birçok çeşitli etkinlik ve
organizasyon ekibinde gerek direktör gerek
aktif gönüllü olarak görev aldım.

İki bölüm okumanın verdiği yetkinliklerle
beraber pazarlama, strateji ve marka
yönetimi alanında ilerlemek istiyorum. Bir
ajans atmosferinde stratejist olarak çalışmak
en öngörülebilir kariyer olabilir şu an benim
için.

Dans ve müzikle ilgileniyorum. Bunlar
dışında astrolojiye ve yaratıcı içeriklere
(video, fotoğraf, tasarım vb.) çok ilgiliyim.
Planlama konusunda da takıntılı biri
olduğumu söyleyebilirim… 

irem.ayyildiz.ayyildiz@gmail.com 

YÖN101 - 2.DÖNEM

MEZUNU

http://linkedin.com/in/irem-ayy%C4%B1ld%C4%B1z-
mailto:yigitf0303@gmail.com
mailto:yigitf0303@gmail.com


ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ VE YAZILIM

MÜHENDISLİĞİ

3. SINIF

İREM ÇELEBİLER

Proje Merkezi Kurulu Ekip Üyesi

Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projelerde görev
aldım. Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına
Dur De! isimli projede proje asistanlığı
yaptım, operasyonel ve lojistik alanlarında
destek sağladım.

Ekim 2020'den beri 3EMP isimli platformda
Proje Yönetimi Koçluk Ekibi'nde görev
alıyorum bunun yanında Lider Gelişim
Programı'nda proje yöneticiliği görevimi
devam ettiriyorum. Mart 2021 itibariyle de T3
Girişim Merkezi'nde Girişimci Yetiştirme
Programı'nın bir parçasıyım.

Kariyerimin ilerleyen aşamalarında savunma
sanayinde Ar-ge proje yönetimi alanında
çalışmak istiyorum. En büyük motivasyon
kaynaklarımdan biri beni çok geliştiren ve
mutlu eden bu sektörün içinde yer
alabilmektir.

Tiyatroya ve müziğe çok ilgi duyuyorum.
Keman çalıyorum. Amatör olarak analog
fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Seyahat
etmekten, farklı kültürleri tanımaktan ve
kendi konfor alanımın sınırlarını
zorlamaktan çok keyif alıyorum.

celebilerirem.re@gmail.com

YÖN101  - 3.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/iremcelebiler/
mailto:yigitf0303@gmail.com


MARMARA ÜNIVERSITESI

İŞLETME 

4. SINIF

İSLAM SAĞIR

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

Gençlik Ağında Organizasyon Gelişimi
Kurulunda yer almaktayım. Önceki
dönemlerde ise İşbirliği Geliştirme Kurulu
ve Organizasyon Gelişimi Kurulu liderliğini
yapıyordum. Akademi bünyesi altında
YÖN101 Eğitim Programını ilk organize
eden ekibin içinde yer aldım.

Üniversitemin ilk senesinde Marmara
Üniversitesi DreamsTalk Kulübünde
Denetim Kurulu üyeliği yaptım. İkinci
senesinde ise Marmara Üniversitesi
İşletme Kulübünde Sosyal Sorumluluk
Departmanında yer alırken çeşitli sosyal
sorumluluk projelerinde görev aldım.

Kariyer noktasında, 2019 yaz  döneminde
Argüden Yönetişim Akademisinde gönüllü
olarak 3 ay kadar staj yapma imkanım oldu.
Bunun yanında bölümümle alakalı olmayan
birçok işte çalışma fırsatım oldu.
Gelecekte ise Satış veya Pazarlama
Departmanlarında uzmanlaşmak istiyorum

Hobilerimin başında, çiftliğimizde yer alan
evcil hayvanlarla zaman geçirmek geliyor
bunun yanında sebze ve meyve yetiştirmeyi
çok seviyorum.

islamsagir@outlook.com.tr

YÖN101 - 1.DÖNEM

MEZUNU

http://linkedin.com/in/islam-sa%C4%9F%C4%B1r-16b3aa159
mailto:islamsagir@outlook.com.tr


DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

4. SINIF

MEHMET BERKTENLİER

MT Programlarında Yönetişim Ekip Üyesi

Gençlik ağında 6 aydır varım bu süre zarfın
da 4 aydır proje geliştirme ekibinde yer aldı
ve aynı zamanda Mt programlarında
yönetişim ekibi içerisinde yer almaktayım.

Çeeşitli girişimcilik programlarında yer
aldım. Startersland Cimri.com Ceo’su
Serkan koç un vermiş olduğu eğitim
programıyla digital marketing adına bir çok
eğitim aldık ve bunları uygulamalı olarak
deneyimleme şansı buldum ekibimle
beraber.Aynı zaman şuan aktif olarak görev
aldığım Siyamder derneğinde İnovasyon ve
Girişimcilik başkanlığını yürütmekteyim.

Kariyer noktasında Nisan 2020 den beri
Kardelen tekstil firmasında dış ticaret
departmanında görev almaktayım.

İleriye yönelik hedeflerim ise Çalışmış
olduğum Şirket üzerinde engin deneyimlere
ulaştıktan sonra global firmalarda çalışma
hayatıma devam etmek.

Kort tenisine çok ilgili duyuyorum özellikle
Pandemi dönemi ile birlikte vakit ayırma
imkanım daha da arttı. Kişisel gelişim ve
farklı alanlarda bilgilenmek adına
podcastler dinliyorum.

mehmetberktenlier@gmail.com

YÖN101 - 2.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/mehmet-berktenlier-63a49a151/
mailto:yigitf0303@gmail.com


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ KAMU YÖNETİMİ

4. SINIF

MELİKE SARAYLIOĞLU

Gençlik Meclislerinde Yönetişim Projesi
Ekip Üyesi

Gençlik Ağı Gençlik Meclislerinde Yönetişim
Projesi ekibinde 5 aydır görev alıyorum. Ayrıca
yeni kurulan bloğumuzda yazarlık görevine
başladım.

Okulumuzda bulunan Marmara Lösev Fayda
Kulübü’nde bir sene gönüllü olarak görev
aldıkta sonra bir sene Farkındalık Komitesi
Liderliği görevini üstlendim. Bu süreçte
toplumda maske farkındalığı yaratmak için
İstanbul Şehir Hatları işbirliği ile “Kıtalararası
Farkındalık Seferi” etkinliği düzenledik. Fakat
2. Dönem Çek Cumhuriyeti’nde Erasmusa
gideceğim için yarım dönem görev
yapabildim. Döndüğümde ise Proje
Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı
olarak görev aldım. Bu süreçte ise yine birçok
etkinliğe imza attık. Geçtiğimiz ay İç İşleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde 15
iş günü boyunca Uyum ve İletişim Başkanlığı
Psiko-sosyal biriminde gönüllü staj
gerçekleştirdim. 

Gelecekte sosyal projelerde yönetim gibi
alanında uzmanlaşmak istiyorum.

Müziğe çok ilgi duyuyorum. İki sene boyunca
Türk Sanat Müziği Koro eğitimi aldım. Amatör
olarak yazılar yazıyorum. 

melikesaraylioglu@gmail.com

YÖN101 - 3.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/melike-saraylioglu-6698000/
mailto:yigitf0303@gmail.com


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDISLİĞİ

4. SINIF

METEHAN HANEDAN

Proje Merkezi Kurulu Ekip Üyesi

Gençlik Ağına 1 yıl önce katıldım
ve Proje Geliştirme Kurulunda
takım üyesiyim.

İstanbul Teknik Üniversitesi 2015
girişliyim. 2021 Bahar döneminde
mezun olacağım. Okul
dönemimde Arup’ ta BIM Stajyeri
olarak, NKY’ de saha stajyeri
olarak stajlarımı tamamladım. İTÜ
MHK’ da İcra Kurulu ve Yönetim
kurulunda farklı senelerde yer
aldım.

Yaklaşık 3 senedir BIM üzerine
çalışıyorum, bu alanda
kullanılması adına çeşitli
programlar yazdım. 7 aydır da
UAG Metro Yapım’ da BIM
Tasarım sorumlusu olarak görev
almaktayım.
 

metehanhanedan@gmail.com

YÖN101 - 1.DÖNEM

MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/metehan-hanedan-02aa9114b
mailto:yigitf0303@gmail.com


KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİ & HALKLA

İLİŞKİLER VE TANITIM 

2. SINIF

 

 

mberk.alkoc@gmail.com

 

MUSTAFA BERK

ALKOÇ

İletişim Kurulu Ekip Üyesi

Aktif olarak tasarım ve
pazarlama alanlarında çalışmalar
gerçekleştiriyorum. Daha önce
farklı start-uplarda hem çalışma
deneyimim, hem de kurucu
ortaklık deneyimim var; buna
bağlı olarak dinamik ve değişken
iş koşullarında çalışmayı çok
sevdiğimi söyleyebilirim. 

Şu an kendimi UX üzerine
geliştiriyorum, görsel iletişim
alanında yapmak istediğim
çalışmalar için araştırmalarda
bulunuyorum. 

Okulumdaki KHAS+ Cinsiyet
Kimliği ve Cinsel Yönelim
Çalışmaları Kulübü yönetim
kurulu üyesiyim, içerisinde
bulunduğum alan ve düzeni
herkes için daha güvenli bir hale
getirebilmek adına çalışıyorum.

https://www.linkedin.com/in/mustafalkoc/


BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI TURIZM

İŞLETMECILIĞI – MEZUN

BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI

SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM

YÖNETIMI – YÜKSEK LISANS 

 

 

 

nidaderinkok@gmail.com

 

 

NİDA DERİNKÖK

Proje Merkezi Kurulu Ekip Üyesi

Gençlik Ağı Proje Merkezi Kurulu’nda
ekip üyesi olarak yer almaktayım. Ekip
arkadaşlarımla beraber yeni proje
fikirleri üzerinde tartışıyor veya var
olan projeler üzerinde geliştirmeler
yapmaya çalışıyoruz.

Şuan, mezunu olduğum Boğaziçi
Üniversitesi’nde yüksek lisans
öğrencisiyim. Kişisel hayatımda
sürdürülebilirlik kavramını önemsiyor
ve bununla ilgili çalışmalar yapıyorum.
Blog yazarlığını yaptığım internet
sitesinde de hem gezdiğim yerlerle
hem de güncel konularla ilgili bu
çerçevede yazılar paylaşıyorum. 

Daha önce danışmanlık, organizasyon
ve pazarlama alanlarında çalışarak
çeşitli sektörlerde iş tecrübesi
edindim. 

Yeni yerler keşfetmeyi, kamp yapmayı,
dekorasyon ve mimariyle ilgilenmeyi
çok seviyorum.

YÖN101 - 2.DÖNEM
MEZUNU

mailto:nidaderinkok@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/nidaderinkok/
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nilgunkaya18@hotmail.com

 

 

NİLGÜN KAYA

Proje Merkezi Kurulu Ekip Üyesi

Gençlik Ağına 6 ay önce katıldım ve
Proje Merkezi Kurulunda ekip
üyesiyim.
2019 yılından beri Habitat Derneğinde,
Paramı Yönetebiliyorum projesinde
gönüllü finansal okuryazarlık
eğitmenliği yapıyorum. Ekip
arkadaşlarımla genç nüfusta finansal
bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz.
 Genç Finans Kulüp’de sosyal
sorumluluk ekibinde yer alıyorum ve
ekip arkadaşlarımla birlikte yeni
projeler üretip geliştiriyoruz. Şu an bir
online küüphane projesini hayata
geçiriyoruz.
 Ayrca Marmara Üniversitesi Kariyer ve
Girişimcilik Kulübü- Proje ve
Organizasyon ekibinde aktif yer
alıyorum.
Kariyerim adına çeşitli eğitim ve
sertifika programlara katılsam da
herhangi bir iş deneyimim olmadı.
2019 yılı Mart ayında DenizBank
DenizAşırı online staj programını
tamamladım.
Kitap okumak, dizi- film izlemek ve
yeni diller öğrenmek hobilerim
arasındadır. Şu anda Türk İşaret Dilini
eğitimi alıyorum.

YÖN101 - 3.DÖNEM
MEZUNU

mailto:nilgunkaya18@hotmail.com
http://linkedin.com/in/nilg%C3%BCn-kaya-44a514199


 

 

MARMARA ÜNIVERSITESI

İKTISAT
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nisakonukman1@gmail.com

 

NİSA KONUKMAN

İletişim  Kurulu Ekip Üyesi

YÖN101 eğitimi sonrası Dijital YÖN101
ekibinde aktif görev aldıktan sonra
İletişim Kuruluna geçtim ve şu anda
İletişim Kurulu takım üyesiyim.

Üniversitemin ilk senesinde Marmara
Üniversitesi Liderlik ve Yönetişim
Kulübünü’nde organizasyon ekibinde
üyeyken 2. Döneminde Genel Sekreterlik
ünvanına yükseldim ve gelecek senenin
sonuna kadar da Genel Sekreterlik
görevime devam edeceğim. Görevim
gereği alanında birçok profesyonel
insanlarla tanışma, etkinlik düzenleme,
afiş tasarlama imkanı elde ettim. 

Üretken Akademinin Sosyal Medya
departmanında bir süre yer aldım.
Departmanım ile birlikte afiş tasarımı
üzerine çalışmalar yürüttüm.

2020 Ocak-Şubat dönemi Turkcell
Sınırsız Yetenek eğitimine katılmaya hak
kazandım ve ekip arkadaşlarım ile birlikte
projeler gerçekleştirdim. 

Gelecek dönemlerde Uluslararası
Pazarlama alanında kendimi geliştirmek
için uğraş göstermekteyim. 

YÖN101 - 2.DÖNEM
MEZUNU

mailto:nisakonukman1@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/nisa-konukman-0682461b5/
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oguzhanparmaksiz2@gmail.com

OĞUZHAN PARMAKSIZ

MT Programlarında Yönetişim Ekip Üyesi

Gençlik Ağına 2020 Aralıkta katıldım ve
MT Programlarında Yönetişim Ekibi
üyesiyim.
Boğaziçi Üniversitesi Dijital Dönüşüm
için Gereksinim Mühendisliği Projesinde
Tübitak Star Bursiyeri olarak 4 aydır
stajyer araştırmacıyım. Doğal Dil İşleme
algoritmaları üzerine çalışıyoruz.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfında 1.5
yıldır gönüllü olarak ülkemizin gençlerine
bilimi sevdirmek ve öğretmek adına
çalışmalar yapıyorum.
Askıda Ne Var’da Operasyon
Ekibindeyim. Üniversite gençlerinin
ihtiyaç duydukları şeyleri onlara sağlamak
için çalışıyoruz. Tiyatro bileti, konser
bileti gibi sosyal aktivitelerin yanında
laptop, televizyon gibi ev eşyalarına kadar
her şeylerinin tam olmasını istiyoruz.
UNDP’nin 17 SKA’sı üzerine çalışmalar
yapıyorum. Boğaziçi Üniversitesi SDSN
Youth ekibinin üyesiyim. Farkındalık
kazandırmak ve bir şeyleri değiştirmek
uğruna makale okumaları, belgesel
analizleri gibi çalışmalar yapıyoruz.

YÖN101 - 3.DÖNEM
MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/o%C4%9Fuzhan-parmaks%C4%B1z/
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okanagur@icloud.com

OKAN MURAT

AGUR

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi
Satışta Yönetişim Ekip Üyesi

Gençlik Ağında Satışta Yönetişim ve
Organizasyon Gelişim ekiplerinde 6 aydır
aktif olarak görev almaktayım ve Satışta
Yönetişim ekibinde eş başkanlık
yapmaktayım.
Akademik hayatımın dışında iş hayatında
girişimcilik ve yönetim üzerine çalışmalar
yapıyorum. Mart 2021 itibari ile “cepicep”
adlı yeni bir girişimde Topluluk Yöneticisi
olarak çalışmaktayım ve İş Geliştirme
alanında da çeşitli çalışmalarım mevcut.
Gelecekte girişimcilik sektöründe yeni
bilgiler edinerek insanların hayatına
olumlu etki edecek yeni projeler
başlatmak veya çalışmak istiyorum.
Akademik ve iş hayatı dışında extreme ve
doğa sporlarıyla oldukça ilgiliyim. Türkiye
Dağcılık Federasyonu lisanslı dağcılık
yapıyorum. Daha önceden profesyonel
olarak buna ek oryantiring ve basketbol
takımlarında yer aldım. Son zamanlarda
ise motosiklet sporlarına ve
motosikletlerle ilgileniyorum. İleride
hayalim olan Dakar Rallisi’ne bir kez bile
olsa katılmak istiyorum ve bunun için
kendimi geliştiriyorum.

YÖN101 - 2.DÖNEM
MEZUNU

mailto:okanagur@icloud.com
https://www.linkedin.com/in/okanagur
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erdogano@mef.edu.tr

ORHAN ERDOĞAN

Proje Merkezi Kurulu Ekip Üyesi

 Argüden Yönetişim Akademisi
Gençlik Ağı’nda Proje Merkezi ekip
üyesi olarak görev almaktayım..  
Geçmişte Karadeniz Vakfı Gençlik
Meclisi, Çaykara Ve Dernekpazarı
Kültür Yardımlaşma Derneği Gençlik
Kolları gibi sivil toplum örgütlerinde
aktif olarak görev yaptım. Halen
daha Genç Tiab Yönetim Kurulu
Üyeliğim devam etmektedir. 
Tecrübeli insanlar ile konuşmayı çok
seviyorum. Özellikle onları dinlemek
en büyük hobilerim arasında. Onun
dışında derinlemesine olmasa
felsefe, tarih okumaları yapmayı
severim.
Kariyer alanında ise üniversite
yıllarında okurken McDonald’s da
part time olarak çalıştım. Mezun
olduktan sonra SMMM Salih ÜNAL
bürosunda 1 yıl muhasebe
departmanında çalıştım. Daha sonra
2019 Eylül ayından beri Este Medical
Group’unda mali işler sorumlusu
olarak çalışmaktayım. 

YÖN101 - 2.DÖNEM
MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/orhanerdogann/
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omeraltiparmak2001gmail.com

ÖMER ALTIPARMAK

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik
Ağı’nda aktif olarak görev alıyorum. Eski
okulum olan İstanbul Şehir
Üniversitesi’nde dans kulübünü kurdum
ve yöneticiliğini yaptım aynı zamanda
işletme ve edebiyat kulüplerinde görev
aldım.
Üniversiteye başlayalı neredeyse 1 sene
olmasının ardından pandemi döneminin
başlaması nedeniyle alanımda istediğim
kadar iş deneyimi kazanamadım ama
evimden bazı web sitelerinde içerik
yazarlığı yaptım ve bu içeriklerin
tasarımlarını da kendim hazırladım.
(dergiCE.com)
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden
mezun olduktan sonra diğer dünya
dillerinin de edebiyatlarını en iyi şekilde
öğrenip karşılaştırmalı diller edebiyatı
alanında başarılı bir akademisyen olmak
istiyorum. Bu akademisyenlik hayalimi
gerçekleştirirken dil ve psikoloji alanında
çalışmalar da yapmak istiyorum.
Uzun süredir profesyonel dansçıyım
bunu aynı zamanda iş olarak da yapıyor
ve ayrıca ulusal yarışmalara katılıyorum.
Geçmişte profesyonel olarak futbol ve
voleybol oynadım. Şuan klarnet çalmak,
kitap okumak, arkadaşlarım ile vakit
geçirip yöresel danslar için figür yazarlığı
yapmak hobilerim arasında ve bunları
yapmaktan çok keyif alıyorum.

YÖN101 - 2.DÖNEM
MEZUNU

https://www.linkedin.com/in/%C3%B6mer-alt%C4%B1parmak-5a1b491b4
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omer.camurcu5@gmail.com

 

ÖMER BURAK

ÇAMURCU

Gençlik Meclislerinde Yönetişim Ekip
Üyesi
 
Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Meclisi
Yönetişim Ekibinde aktif olarak yer alıyorum.
Yanı sıra okuluma bağlı StartupMEF Kulübünde
etkinlik koordinatörlüğü yapıyorum. Ayrıca
okulumun öğrenci konseyinde kültür ve spor
sorumlusuyum.
Birinci sınıf yazında Ergan Sigorta
Acenteliğinde staj deneyimi fırsatım olmuştu.
Staj deneyimim bana, olumsuz durumlar
karşılığı garanti sunan bu sektörü yakından
tanıma fırsatı sundu. Bu sene güz dönemi
Denizbank’ın ve Finansbank’ın düzenlediği
online staj programlarına katıldım.
Ekonomi bölümünü, finans, borsa ve insanların
karar mekanizmalarının arkasında yatan nedeni
daha yakından öğrenmek için seçtim. Mezun
olduğum zaman ise kendi işimi kurmayı
hedefliyorum.
Yaklaşık dört senedir vücut geliştirme sporuyla
ilgileniyorum. Pandeminin başından beri, çok
kolay olmasada, bazı gerekli eşyaları aldıktan
sonra evde de devam edebileceğimi öğrendim.
Spor olarak aynı zamanda yaklaşık iki senedir
Muay Thai ile ilgileniyorum. Sporun yanında
kendimi online eğitimler ve kitaplar sayesinde
pazarlama, Microsoft Excel Uygulamaları ve
davranışsal ekonomi alanında geliştirmeye
çalışıyorum.

YÖN101 - 3.DÖNEM
MEZUNU

mailto:omer.camurcu5@gmail.com
http://linkedin.com/in/%C3%B6mer-burak-%C3%A7amurcu-b277761a1
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misepe@mef.edu.tr

 

PELİN MİŞE

İş Birliği Kurulu Ekip Üyesi

Argüden Yönetişim Akademisi
Gençlik Ağında İşbirliği
kurulunda ve gazete ekibinde
aktif rol alıyorum. Bunun
yanında hazırlık senemde
okulumuzun Startup
kulübünde sosyal medya ekibi
üyesi olmakla birlikte çeşitli
kulüplerde de aktif rol oynadım.
Herhangi bir iş/staj deneyimim
henüz olmadı.
Bölümümden mezun
olduğumda bilgisayar
mühendisi olarak çalışmanın
yanında sosyal bir girişim ile
insanlarda farkındalık
oluşturabilmek istiyorum.
Profesyonel bir spor
geçmişim olmamakla birlikte
basketbol oynamayı, müzik
dinlemeyi ve yeni yerler
keşfetmeyi seviyorum.

 

YÖN101 3.DÖNEM MEZUNU

 

mailto:misepe@mef.edu.tr
https://www.linkedin.com/in/pelin-mi%C5%9Fe-a9a2451a3/


YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
3. SINIF

serayozturk99@gmail.com

SERAY ÖZTÜRK

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

YÖN101 - 3.DÖNEM
MEZUNU

Gençlik Ağına 6 ay önce katıldım ve
Organizasyon Gelişimi Kurulunda takım
üyesiyim.

Akbank'ta yaptığım Performans
Pazarlama yaz stajımdan sonra 7 ay part-
time olarak çalışmaya devam ettim.
Nisan 2021 itibariyle Akbank Akademi
bölümüne geçiş yaptım ve part-time
çalışmamı sürdürüyorum. 

Tosla'da Beyin Takımı'nda yer alıyorum.
2020'de Shell'de tersine mentorluk
programında bulundum. YetGen
eğitiminden 2020 yılında mezun oldum.

Toplamda 1 yıl çeşitli start-up'larda staj
yaptım, lider olarak yer aldım. T3
Vakfı'nda T3 Girişim Merkezi
koordinatörlüğünde gönüllü bursiyerim.
Youtube ve Medium'da bildiklerimi
paylaşmak için içerik üretiyorum.

Şu anda sürdürülebilirlik alanında
kendimi geliştirmek için çalışıyorum.
İleride girişimcilik, pazarlama gibi
dinamik alanlarda çalışmak istiyorum. 

https://www.linkedin.com/in/serayozturk/


ŞENGÜL SERAY

TUNÇ

İş Birliği Kurulu Ekip Üyesi
 

YÖN 101 eğitiminden mezun olduğumdan
beri Gençlik Ağında İş Birliği Kurulunda yer
alıyorum. 
Marmara Üniversitesi İşletme Kulübüyle
2018/19 tanıştım. 2019/20 dönemi
itibariyle kulübün Yönetim Kurulu Üyeliği
ve Şirket İlişkileri Sorumlusu olarak görev
aldım. Mart 2018-Ocak 2020 arası AIESEC
de farklı departmanlar içerisinde
gönüllülük yaptım. 21.YY yetkinliklerimi
geliştirebilmek amacıyla YetGen eğitim ve
farkındalık programında 12haftalık eğitim
aldım. GirişGen BM Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri odaklı girişimimizi kısa
bir sürede hazırlayıp 700 kişilik katılımcı
gruba sunduk ve 100 grup arasında ilk 10a
girdik. 

Turizm sektöründe staj yaptım.Sektörleri
gözlemleyebilmek açısından Dönper
Danışmanlık’ın yönlendirmesiyle 2017den
beri şirketlerde resepsiyonistlik
yapmaktayım.

 Pazarlama ve marka yönetimi alanında
kariyer hedefliyorum. Elimden geldiğince
yeni şeyler okuyup öğrendiklerimi
uygulamaya çalışıyorum.
Yeni yerleri gezmeyi ve keşfetmeyi
sevdiğim için fırsat yarattıkça seyahat
ediyorum.

YÖN101 – 2.DÖNEM

 MEZUNU

serayytunc@gmail.com

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME

4. SINIF

http://linkedin.com/in/sengulseraytunc
mailto:serayytunc@gmail.com


ŞULE NUR AYTAŞ

İletişim Kurulu Ekip Üyesi

YÖN 101 eğitiminden mezun olduğumda
başta Gençlik Ağı’nda Dijitalleşme Kurulu’nda
görev aldım daha sonra onun kapanması
itibariyle de İletişim Kurulu’na geçiş yaptım.
Hala da burada çalışmalarımı
sürdürmekteyim.

Üniversitemin ilk yılı olan hazırlık senesinde,
okulumda bulunan Liderler Kulübü’nde sosyal
medya yöneticiliği ve genel sekreterliği
yaptım. Aynı senelerde dahil olduğum Sivil
Yaşam Derneği İstanbul Yereli’nde farklı
görevlerde bulunduktan sonra şuan başkanlık
görevini yürütmekteyim.

Bunlar dışında Girişimcilik, Dijital Medya,
Dijital Pazarlama vb. alanlarda kendimi
geliştirmek için eğitimler alıyorum,
araştırmalar yapıyorum ve elimden geldiğince
yeni şeyler okuyup öğrendiklerimi uygulamaya
çalışıyorum.

Boş zamanlarımda film izlemekten ve fotoğraf
çekmekten hoşlanıyorum. Ayrıca yeni yerler
gezmeyi ve keşfetmeyi her ne kadar sevsem de
pandemi sebebiyle bunlardan mecburen uzak
kaldım. Bu yüzden tekrar doya doya
sokaklarda dolaşabilmek dileğiyle diliyorum.

YÖN101 –2. DÖNEM 

MEZUNU 

 

sulenuraytas15@gmail.com

 

 

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

YENİ MEDYA
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http://linkedin.com/in/%C5%9Fule-nur-ayta%C5%9F-936bb0173
mailto:sulenuraytas15@gmail.com


VAHAP ÖZDEMIR

Proje Merkezi/Gençlik Meclislerinde
Yönetişim Ekip Üyesi

Gençlik Ağında Proje Merkezi ve
Gençlik Meclislerinde Yönetişim
projesinde yer görev alıyorum. 

Üniversite de 2018 ve 2019 yıllarında
Bilişim ve Teknoloji Kulübü’nün
başkanlığını sürdürdüm.
Genç Kızılay’da Eylül 2019 başlayan
gönüllülük faaliyetlerimle birlikte Genç
Kızılay Bakırköy 2019-2020 yıllarında
başkanlık görevini üstlendim. 
 
İş hayatına başlangıç adımları olarak
yazılım ve enerji sektöründe İnsan
Kaynakları, yazılım ve satış pazarlama
departmanlarında staj yapma
deneyimini yakaladım. 

Yazılım sektöründe Ürün yönetimi ve
pazarlama alanında kariyer yapmayı
planlıyorum.

Kendimi farklı alanlarda geliştirmeyi,
üretmeyi ve farklı şehirlere farklı
kültürleri keşfetmeyi seviyorum. 

YÖN101 –2. DÖNEM 

 MEZUNU 

 

vahapozdemr@gmail.com
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https://www.linkedin.com/in/vahap-ozdemir/
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YAREN ALAGÖZ

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

 

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı-
Organizasyon Gelişim Ekibinde aktif olarak
yer alıyorum. Yanı sıra okula bağlı
Fotoğrafçılık Kulübünde aktiftim ve
Gönüllülük Kulübü etkinliklerine katıldım.
Gönüllülük Kulübü ile paralel giden İşaret
Dili Eğitimi'ne katılarak işaret dili
öğrendim.

İş deneyimi noktasında ise 2.sınıf olmanın
ve pandemi döneminin dezavantajları
sebebiyle herhangi bir staj ya da
bölümümle alakalı iş geçmişim olmadı.
Ancak farklı alanlarda çalışma fırsatım
oldu.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinden
mezun olduğumda ise doğa dostu
şirketlerin Ar-GE departmanlarında
çalışmak istiyorum. Kendimi bu alanda
geliştirip yeni projelere dahil olmayı
planlıyorum.

Uzun dönem profesyonel olarak voleybol
oynadım şu anda ise hobilerim arasında.
Ek olarak çizim-boya yapmanın ve analog
fotoğraf çekmenin bana iyi geldiğini
düşünüyorum. İleride de hepsini içeren bir
sanat atölyesi açmak istiyorum.

alagozyaren09@gmail.com

 

 

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

METALURJİ VE MALZEME

MÜHENDİSLİĞİ 
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https://www.linkedin.com/in/yaren-alag%C3%B6z-9ab0001b5/?originalSubdomain=tr


YAREN KORKMAZ

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

 
YÖN101 eğitiminden mezun
olduğumdan beri Gençlik Ağı’nda
Organizasyon Gelişimi Kurulunda yer
almaktayım. Üniversitenin ilk yılında
bölümümden farklı olarak okulun tiyatro
topluluğunda aktif üye ve sonrasında
yönetim kurulu üyesi olarak devam
ettim. Eğitim hayatım boyunca
bölümümle ilgili çeşitli sempozyum,
konferanslara katıldım. Kısa bir
süreliğine Toplum Sağlık Merkezinde 
 gönüllü staj yapma deneyimim oldu. 

Hedefim bölümüm ile ilgili uzmanlık
eğitimini almak ve tamamladıktan sonra
diyetisyenliğin çeşitli alanlarında işlevi
olan ‘yönetici’ kimliğimi geliştirerek
toplu beslenme kurulumları alanında
Uzman/Yönetici Diyetisyen olarak
kariyer yapmak. Özellikle güncel
litaretürü takip ederek araştırmalar
yapmaya ve bilgilerimi sürekli kılmaya
gayret ediyorum.

Hayvanlarla vakit geçirmeyi, farklı yerleri
görmeyi, deneyimler edinmeyi, insanları
tanımayı seviyorum. Bunun için fırsatları
kovalamaya devam edeceğim.

YÖN101 - 3. DÖNEM

 MEZUNU

 

 

yaren.korkmaz939@gmail.com

 

 

 

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

BESLENME VE DİYETETİK

4.SINIF

 

 

 

 

mailto:yaren.korkmaz939@gmail.com


YUNUS EMRE

GÖKÇEKAYA

Proje Merkezi Ekip Üyesi

YÖN 101 eğitiminden mezun
olduğumdan beri Gençlik Ağı
Proje Merkezinde, Proje
Kontrolden Sorumlu Üye olarak
yer alıyorum.

Şuanda Türkiye Finans Katılım
Bankasında yarı zamanlı olarak
staj yapıyorum. Daha önce üretim
sektöründe bir staj
gerçekleştirmiştim. Üniversite
süresince farklı sektörleri görerek
tecrübe kazanmak istiyorum. E-
ticaret, dijital pazarlama gibi
alanlara da ilgi duyuyorum.
Gelecekte kendimi iş analistliği
üzerine geliştirmeyi hedefliyorum.

Kendime ayırdığım zamanlarımda
spor yapmaktan ve film izlemekten
keyif alıyorum. Yeni yerler
keşfetmeyi ve farklı kültürleri
görmeyi seviyorum.

YÖN101 – 2. DÖNEM

 MEZUNU 

 

 

 

yunusemregokcekaya@gmail.com

 

 

 

 

 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

3. SINIF

 

 

 

 

 

http://linkedin.com/in/yunusemregokcekaya/


YUNUS EMRE

GÜLTEKİN

Ekip Üyesi | İşbirliği Kurulu – Tarımda
Güven Projesi- YÖN101 Eğitimi Projesi

Üniversitenin hazırlık yılında birçok
kulüp içerisinde aktif üye olarak yer
aldığım süreçte Mühendisliğe Hazırlık
Kulübü ile tanıştım. Kulüplerin bana
kattığı değerlerden ve ekip çalışması
ortamından etkilenerek MHK’de
Tanıtım-İletişim Komisyon Başkanlığı
görevini üstlendim. Kulüpteki üçüncü
yılımda ise Kurumsal İletişim
Sorumlusu olarak çalışmalarıma
devam ediyorum. 

Kulüpteki görevlerimde etkili
organizasyon ve ekip çalışması
becerilerimi geliştiriyor, sektöre dair
yaptığımız etkinliklerden ve sektör
içerisinden tanıştığımız kişilerden de
sektörün dinamiklerini yakından
tanımaya çalışıyorum. 

Sektör dışında katıldığım eğitim ve
etkinliklerde ise farklı departmanlarla
olan iletişim becerilerimi geliştiriyor
ve yeni bakış açıları kazanarak sadece
teknik açıdan değil sosyal ve kültürel
açıdan da yetkin bir mühendis olma
yolunda kendimi geliştirmeye
çalışıyorum. 

yunusemregultekinn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

3. SINIF

 

 

 

 

 

 

YÖN101 – 2. DÖNEM

 MEZUNU 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/yunusemregultekin/


ZEHRA AYDIN

İşbirliği Kurulu Ekip Üyesi

YÖN101 eğitimini tamamladıktan
sonra Gençlik Ağının İşbirliği
kurulunda yer almaya başladım.

Daha önce Gençlik Ağı dışında
başka topluluklarda görev
almadım. Kendimi okuduğum
bölüm ve daha fazla toplulukta
görev alma konusunda
geliştirmeyi hedefliyorum ve bu
doğrultuda çalışıyorum.

Müzikle ilgileniyorum, keman ve
piyano çalmaktan hoşlanıyorum.
Yeni yerler görmeyi ve yeni bilgiler
öğrenmeyi seviyorum.

zehraaydiin20@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1.SINIF

 

 

 

 

 

 

 

YÖN101 – 3. DÖNEM

 MEZUNU 

 

 

 

mailto:zehraaydiin20@gmail.com


ZEHRA ERGÜN

Organizasyon Gelişimİ Ekip Üyesi

YÖN101 Eğitimini tamamladıktan sonra
Organizasyon Gelişimi ekip  üyesi olarak
Gençlik Ağında devam etmekteyim.

2017 yılından bu yana Boğaziçi
Üniversitesi Türk Klasik Müziği
Kulübünde aktif üye olarak yer alıyorum.
Kulüp korosunda koristim ayrıca kanun
çalıyorum. 2020 den bu yana ise
kulübün yönetim kurulu üyesiyim. 

Müzik benim için oldukça önemli bir
yere sahip. Söylemeyi, çalmayı ve
dinlemeyi seviyorum. Bunun yanı sıra
fotoğraf çekmek ve çizim yapmak
kendimi ifade etmeme olanak
sağladığından dolayı benim için ayrıca
önemli.

Temel motivasyonlarımdan biri olan bir
şeyleri daha iyi hale getirmeyi,
geliştirmeyi kapsayacak, analitik ve
problem çözme becerilerimi
kullanabileceğim mesleki bir alanda
çalışmak istiyorum.

zehra.ergun02017@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM BİLİŞM SİSTEMLERİ

BÖLÜMÜ

2. SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖN101 – 3. DÖNEM

 MEZUNU 

 

 

 

http://www.linkedin.com/in/zehra-erg%C3%BCn-0553451b8


ZEYNEP DİNÇ

İletişim Kurulu Ekip Üyesi

YÖN 101 eğitiminden mezun olduktan
sonra 1 yıl boyunca Gençlik Ağı’nda Satışta
Yönetişim Projesi ekibinde bulundum,
yaklaşık 4 aydır ise İletişim Kurulunda yer
alıyorum. 

İki yıldır fakültenin gözde kulübü olan
Marmara İşletme Kulübü’nde çeşitli
etkinliklerin Organizasyon ve Şirket
İlişkileri Komitelerinde görev alıyorum. 

Henüz staj yapma fırsatım olmamasına
karşın iş hayatını yakından gözlemlediğim
birkaç gönüllü çalışma deneyimim var.
Matematik, istatistik, muhasebe gibi
sayısal derslerle aram iyidir, kariyerimi bu
alanlarda ilerleyebileceğim şekilde
yönlendirmek istiyorum. Kendimi
geliştirmek için bu alanlarda eğitimler alıp
araştırmalar yapmakla birlikte, yurtdışında
bir kariyer hedeflediğim için evde Almanca
öğrenmeye çalışıyorum.

Karakalem çizim yapıp arkadaşlarıma
hediye etmeyi ve keman çalmayı severim.
Ayrıca masa tenisi oynamak ve ailemle
birlikte puzzle yapmaktan hoşlanırım. 

zeynepdinc2000@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE)

2. SINIF

 

 

 

 

 

 

YÖN101 – 2. DÖNEM

 MEZUNU 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/dinczeynep/
mailto:zeynepdinc2000@gmail.com


ZEYNEP YIBAR

Organizasyon Gelişimi Ekip Üyesi

YÖN 101 eğitiminden mezun olduğumdan
beri Gençlik Ağında Orgazinasyon Gelişimİ
ekibinde yer alıyorum. 

Üniversitenin ilk yılında bölümümün
topluluğu olan Endüstri Mühendisliği
Topluluğunda Proje Geliştirme
Komitesinde yer aldım. İkinci sınıfta
Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesinde
Sempozyum-Eğitim ekibinin üyesiydim.
Ekim 2019’dan beri Sosyal Ben Vakfı Bursa
Topluluğunda gönüllüyüm ve Gönüllü
Kaynağı alt grubunun rehberiyim.

Öğrenciliğim süresince gıda ve otomotiv
sektörlerinde staj yapma şansım oldu.
Farklı sektörleri gözlemleyebilmek benim
için büyük bir şanstı. Pazarlama ve marka
yönetimi alanında kariyer yapmayı
hedefliyorum. Bu alanlarda kendimi
geliştirmeye çalışıyorum.

Puzzle yapmaktan ve mutfakta vakit
geçirmekten çok hoşlanıyorum. Yeni yerleri
gezmeyi ve keşfetmeyi sevdiğim için fırsat
yarattıkça seyahat ediyorum.

yibarzeynep@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 

4. SINIF
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YÖN101 – 2. DÖNEM

 MEZUNU 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/zeynepyibar/
mailto:yibarzeynep@gmail.com


İSTANBUL TEKNIK

ÜNIVERSITESI

ELEKTRONIK VE HABERLEŞME

MÜHENDISLIĞI

4. SINIF

 

Argüden Yönetişim Akademisi
YÖN101 3. Dönem mezunuyum ve
Yönetişim Gençlik Ağı üyesiyim.  
Irregular öğrencisi olarak derslerimi
almaya başladığım dönemden
itibaren IEEE İTÜ Öğrenci Kolu
kulübünde aktif olarak yer aldım. Şu
an da Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
görevini üstlendiğim bu kulüpte
geçirdiğim 3.5 sene içerisinde İdari
Kurul üyesi, komite başkan
yardımcısı, etkinlik koordinatörü,
sponsorluk sorumlusu gibi birçok
farklı görevde bulundum.
 
Kitap okumayı ve gezmeyi çok
seviyorum. Kayak, snowboard, rüzgar
sörfü ve katamaran sporları ile
ilgileniyorum. Film izlemek, tiyatroya
ve resim sergilerine gitmek, el
işleriyle uğraşmak ve caz müzik
dinlemek ise bana en çok keyif veren
aktiviteler arasında yer almakta.

Haberleşme sektörüne ilgiliyim ve
sismik dalgaların işlenmesi üzerine
online bir staj gerçekleştirdim.

ADA İREM

PEKDEMİR

Gençlik Ağı Üyesi

?

adairem.pekdemir@hotmail.com

http://www.linkedin.com/in/ada-irem-pekdemir-5571a5152


İSTANBUL 29 MAYIS
ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİ (İNGİLİZCE)
MEZUN

 

TOBB GKP Kurumsal İlişkiler
departmanında rol aldım. Okulumda
Girişimcilik ve Finans kulübünü
kurdum. AIESEC ile birlikte gençlerin
değişim ve staj programlarını
yönettim. Nefaset Matbaacılık ve
Reklamcılık şirketinin Satın alma
direktörü görevimin yanı sıra online
satış operasyonlarını ve yerli ve
yabancı pazar yerlerine
entegrasyonunu yönetiyorum. Bu
koşturmacanın içerisinde İstanbul
Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yönetimi eğitimi alıyorum.
Davet aldığım çeşitli seminerlerde
konuşmacı olarak gençlere
girişimciliği, finansı ve yönetişimin
hayatımızdaki yerini göstermeye
çalışıyorum. HAÇİKO’nun ve Yedikule
barınağının organizasyonlarını
yürüttüm. Çorbada Tuzun Olsun
derneği ile birlikte sosyal sorumluluk
projelerine katılmaktayım.

 Gezmeyi ve yeni kültürlerle tanışmaya
bayılıyorum. Yemek yapmak ve onu
tüketmek benim için güzide bir sanat.
 

AHMET FURKAN

YÜCE

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 1. DÖNEM
MEZUNU 

ahmetfurkanyuce@hotmail.com

https://www.linkedin.com/in/ahmet-furkan-y%C3%BCce/


MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

3. SINIF
 

 Marmara Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler 3.sınıf öğrenciyim. Bir süre
Marmara Üniversitesi, Political
Science Society Kulübünde Yönetim
kurulunda bulundum.2018-2019
yılları arasında TEV’de gönüllü
olarak faaliyetlerde bulundum.
Hobilerim olarak, yabancı dillere
ilgim oldukça fazladır. Sanatsal
olarak, beş yıldır keman eğitimi
almaktayım. Ve farklı birçok koroda
bulundum. Boş vakitlerimde ise
sevdiklerime bir şeyler pişirmek en
sevdiğim hobilerim arasındadır. Aynı
zamanda, dünya mutfağına çok
ilgiliyim ve bu tarzda olan
programları seyretmek çok hoşuma
gitmektedir. Sosyal sorumluluk
projelerinin yönetilmesi ve bu alanda
içerik üretmek, aynı zaman da bu
alandaki uluslararası projeler ve
örgütler oldukça dikkatimi çekmekte
ve ilerideki meslek hayatımı
şekillendirmede büyük ölçüde etkili
olacağını düşünmekteyim.

ALEYNA DURAK

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM
MEZUNU 

aleyaycadurakk@gmail.com

http://linkedin.com/in/aleyna-durak-394a27161


İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

İÇ MİMARLIK

1.SINIF

 
 

YÖN101 3. Dönem mezunu
olarak gençlik ağında yer
almaktayım.

Üniversitede ITU MTPK
(Müzik Tasarımı ve
Performans Kulübü) aktif
üyesim. Kulüpte müzik
prodüksiyon üzerine eğitimler
alarak çalışmalar
yapmaktayız.

Lisede Erasmus+ Projesi
Tanıtım Ekibinde görev aldım.
Spor yapmak, müzik dinlemek
ve film izlemek hobilerim
arasında.

Birçok spor branşını
deneyimlemek ve takip etmek
benim için bir zevk.

 

ARDA ÇALIŞIR

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM MEZUNU 

ardacalisir11@gmail.com

mailto:ardacalisir11@gmail.com


MEF ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

2.SINIF

 
 

MEF Üniversitesinde
StartupMEF Girişimcilik ve
İnovasyon Kulübünün Yönetim
Kurulunda Sosyal Medya ve
Tasarım Ekibi Liderliğini
sürdürmekteyim ve yine
üniversitemizin MEF Hukuk
Kulübünde Sosyal Medya
Komitesinin bir üyesiyim. Sosyal
medya paylaşımlarından,dijital
pazarlama ve tasarım kısmında
kendimi geliştirmekteyim. Hukuk
eğitimim konusunda da kendimi
geliştirmeye ve yeni bilgiler
öğrenmeyi ilke edindiğim için
Kavlak Avukatlık Bürosu’nun
Kavlak Akademi programında
öğrenci olarak yer almaktayım.
Kariyer noktasında ise eş
zamanlı bir teknoloji firmasının
sosyal medya yönetimini
gerçekleştiriyorum. Yaz aylarını
da çalışarak değerlendiriyorum.
En son deneyimim bir özel
şirkette satış danışmanı olarak
gerçekleşmişti. 

 

ASLI ŞAHİN

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM MEZUNU 

sahinas@mef.edu.tr

https://www.linkedin.com/in/aslinihas/


MANİSA CELAL BAYAR

ÜNİVERSİTESİ  

YEREL YÖNETİMLER 

1.SINIF 

 
 

Argüden akademi gençlik ağı
üyesiyim. 2020 yılından beri
kendi kurmuş olduğum
Hayvanları koruma gençlik
topluğunda (HAYKOG)
çalışmalar yapıyorum ayrıca
Kadın hakları ve LGBTİ+
aktivistiyim.

Okul staj için İzmir
belediyesinde büro yönetimi
alanında 9 ay çalışma fırsatım
oldu farklı alanlarda da
çalıştım.

Uzun süre koşu ve futbol ile
ilgilendim, fotoğraf çekmeyi
seviyorum, edebiyat alanında
şiirler okumayı seviyorum,
müzik dinlemek, kitap okumak,
filmler izlemek, gezmek yeni
yerler keşfetmek hobilerimin
arasında. Yakında müzikle
ilgileneceğim.
 

ASYA İDİL GÖKALP

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM 

MEZUNU 

asyagokalp1998@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/asya-g%C3%B6kalp-82a05b1ba/


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

4. SINIF

 

 

 

YTÜ Mentorluk Projesinde takım
üyeliği ve organizasyon
koordinatörlüğü yaptım. Şu anda
da aynı projede denetleme
kurulunda yer alıyorum. Projenin
kulüpleşme yolunda arkadaşlarıma
yardımcı oluyorum. 

Kariyer noktasında ADELL Armatür
ve Vana Fabrikalarında zorunlu
üretim stajımı yaptım. FLO
Mağazacılık’ta 1 aylık online İK
stajımı tamamladım. Şu anda da
BSH da mühendislik
departmanında proje öğrencisi
olarak görev alıyorum. 

İlgi alanlarım arasında tuval
boyama, yoga, meditasyon ve
fitness var. Aynı zamanda belirli
tarzlarda modayı takip ediyorum.
Arkadaşlarımla film ve dizi
izlemeyi de çok seviyorum.

 

AYŞE NUR ÖNAL

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

aysnronal@gmail.com

http://linkedin.com/in/ay%C5%9Fe-nur-%C3%B6nal-392082173
mailto:aysnronal@gmail.com


İSTANBUL TEKNIK

ÜNIVERSTESI

İŞLETME MÜHENDISLIĞI

BÖLÜMÜ

4. SINIF

 

 

 

YÖN101 Eğitim Programından sonra
Gençlik Ağında üye olarak devam
ediyorum. 

Üniversite hazırlık dönemimde İTÜ
Eskrim kulübünde eskrim eğitimi
aldım. Lisans ilk yıllarımda İTÜ İşletme
Mühensiliği Kulübü ve İTÜ Yatırım
Kulübü’nde birer yıl aktif üyelik yaptım.

2018 yazında AIESEC Cairo University
için gönüllü çalıştım. Bilişim
Teknolojileri Zirvesi (2017), Pazarlama
ve Finans Zirvesi (2018) ve Global
Opportunities in Business &
Investment (2018) organizasyonlarında
görev aldım. 

Hobi olarak video oyunları oynamayı,
spor yapmayı, özellikle ekonomi
alanında kitaplar okumayı ve seyahat
etmeyi severim.

Kariyer alanında ise Zorlu PSM’de part
time çalıştım. 2017 yazında Amerika’da
AquaSafe Pool Management Inc.
şirketinde cankurtaran olarak görev
aldım. Şu anda ise bir ecza deposunda
ihracat sorumlusu olarak çalışıyorum.

 

BARIŞ MERİÇ

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM

 MEZUNU 

mericb16@itu.edu.tr

https://www.linkedin.com/in/bar%C4%B1%C5%9F-meri%C3%A7-4a4742154/
mailto:mericb16@itu.edu.tr


İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI 

4. SINIF

 

 

 

2020 Aralık YÖN101 mezunuyum.
Ardından Gençlik Ağında Öğrenen
Çocuk Sorumlu Birey Projesi’nde görev
almaya başladım. Proje ekibi ile birlikte
gönüllü eğitmenlik yapıyorum.

2020 yaz döneminde üniversitem için
tercih döneminde görev aldım. Tercih
döneminde bölümümü ve okulumu
öğrencilere tanıttım. Sonrasında MEF
Üniversitesi-Okulda Üniversite
Kulübü’nde gönüllü öğretmenlik
yaptım. Dezavantajlı bölgedeki 6. Sınıf
bir öğrenciye 3 ay boyunca Türkçe
dersleri verdim.

Mayıs ayı ile birlikte Erhan Erkut’un
kurucusu olduğu YetGen Eğitim
Programı’nda trainee olarak
başlıyorum.

Sanat dallarıyla ilgilenmeyi seviyorum.
Müze ve sergi gezmeyi severim. Bu
sıralar hobilerimin başında seramik
geliyor. Bir süredir seramik dersleri
alıyorum ve seramik ürünler
yapıyorum. 

Gelecekte psikoloji akademik kariyeri
ile birlikte psikolojinin bazı alanlarında
uzmanlaşmak istiyorum. 

 

BUĞRA TURHAN

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

bugraturhan61@gmail.com
 

http://linkedin.com/in/bugraturhan/
mailto:bugraturhan61@gmail.com


BİLKENT ÜNIVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU

YÖNETİMİ

3. SINIF

 

 

 

Öğrenim hayatım süresince
çeşitli topluluklarda aktif
üyeliğime ek olarak Bilkent
Üniversitesi Politik Düşünce
Kulübü’nde yönetim kurulu
üyeliği yaptım.

Kariyer noktasında, geçmişte
Türkiye Uluslararası İlişkiler
Çalışmaları, Arel Üniversitesi
Stratejik araştırma
merkezlerinde staj yapma
fırsatım oldu. 

Halihazırda Dış Politika
Enstitüsü’nde stajım devam
etmekte. Bunlara ek olarak
TÜBİTAK kapsamında bir
projede asistan olarak görev
almaktayım.   

İlgi alanlarım arasında yeni diller
öğrenmek ve sinema yer
almaktadır.

 

BURAK CAN GÜL

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

can.gul@ug.bilkent.edu.tr

 

 

http://linkedin.com/in/burak-can-g%C3%BCl-a346a91b7


 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2. SINIF

 

 

 

 

Gençlik ağında üye olarak
bulunmaktayım.

Marmara Üniversitesi Kariyer ve
Girişimcilik Kulübünde
geçtiğimiz sene Yönetim Kurulu
başkan yardımcılığı görevini
üstlendim. Önümüzdeki
dönemde ise Yönetim Kurulu
başkanı olarak görevime devam
edeceğim.
Yetgen 2021 Dönem 1’de
katılımcı olarak bulundum.

Hobi olarak yelken ve
powerlifting sporları ile
uğraşıyorum.
İleride teknoloji girişimciliği
üzerine çalışmak istiyorum.

EYÜP SERCAN

VARAN

Gençlik Ağı Üyesi

msaiddemiroglu@icloud.com

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/ey%C3%BCp-sercan-varan-971333196/?originalSubdomain=tr


 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİ  – İŞLETME 

 (ÇİFT ANADAL)

3. SINIF

 

 

 

 

Yönetişim 101 Eğitiminden 2020
Aralık’ta mezun oldum ve şu an
Yönetişim Gençlik Ağının bir
üyesiyim.

Üniversite 1. Sınıfta üye olarak
girdiğim İstanbul Üniversitesi
Psikoloji Kulübünde 2 yıldır
yönetim kurulu üyesiyim.
Etkinliklerin düzenlenmesinde ve
ekiplerin yönetilmesinde görev
alıyorum.

Üniversite 1. Sınıftan itibaren staj
yapmaya başladım ve stajlarım
doğrultusunda kariyerimi insan
kaynakları alanında yapmak
istediğimi keşfettim. Gelecekte iyi
bir insan kaynakları uzmanı olmak
istiyorum.

Kurabiye yapmayı ve Canva ile
tasarlamayı çok seviyor,
Medium’daki bloğumda ara sıra
yazılar yazıyorum. 

FUNDA ADEMOĞLU

Gençlik Ağı Üyesi

Funda.ademoglu@gmail.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/fundaademoglu/


 

BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI

İNŞAAT MÜHENDISLIĞI 

2. SINIF

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nde İngilizce
hazırlık yılı dahil üç yıl geçirdim. Bir
buçuk yılı online olarak geçen bu
yolculuğun ilk yılında münazara ile
ilgilenirken farklı kulüplerde de
aktivitelere katıldım. En çok zaman
geçirdiğim yer olan Girişimcilik
Merkezi benim için ikinci bir ev oldu.
Şu anda burada koordinatörlüğünü
yapıyorum ve öğrenci faaliyetlerini
yönetiyorum. 

Ayrıca online alışveriş asistanı olan
Pandme’de bir buçuk yıllık Product
stajımdan sonra CEO Office olarak
devam ediyorum ve kurucu ile birlikte
çalışarak öğrenme sürecimi devam
ettiriyorum. 

Oldukça verimli geçirdiğim ve proje
üretebildiğim YÖN101 eğitimine
arkadaşımın önerisi üzerine katıldım.
Öğrendiklerimi üzerinde çalıştığım
projelerimde aktif olarak kullanma
fırsatı buldum.

Tenis oynamayı ve bulunduğum
ortamda değişim yaratmayı çok
severim.

HALUK ZİYA TERCAN

Gençlik Ağı Üyesi

tercanhalukziya@gmail.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

mailto:tercanhalukziya@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/halukziyatercan/?originalSubdomain=tr


GAZI ÜNIVERSITESI

ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI

BÖLÜMÜ 3.SINIF

 

Merhabalar, Gençlik Ağındaki
serüvenim yaklaşık 4 aydır,
Öğrenen Çocuk Sorumlu Birey
Projesi kapsamında gönüllü
eğitmenlik görevi ile sürmektedir.
Bununla beraber yaklaşık 2 yıldır,
gönüllü bir oluşum olan EMP’ de
(Ezberbozan, Evrensel ve Efektif
Mühendisler Platformu) görev
almaktayım. Şuan İçerik Ekibi
Sorumlusu olarak görevimi devam
ettirmekteyim. 
Eğitim hayatıma ek olarak,
Anadolu Üniversitesi Lojistik
Bölümü Açıköğretim Fakültesinde
1.sınıf olarak eğitimimi
sürdürmekteyim.

Müziğe sevgim ve tutkum çocuk
yaşlarımdan geliyor bu doğrultuda
yaklaşık 1 yıl süren bir piyano
eğitimi maceram oldu. Din
felsefesi, yakın dönem dünya
siyaseti gibi konu başlıklarına
yönelik okumalar yapmaktan keyif
alıyorum. 

HATICE HILAL

KESEN

Gençlik Ağı Üyesi

haticehilalkesen@gmail.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/turnasima/
mailto:tercanhalukziya@gmail.com


KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

BÖLÜMÜ 

3.SINIF

 

 

 

Gençlik Ağında Öğrenen Çocuk
Sorumlu Birey Projesinde eğitmen
olarak görev alıyorum. 
Lise de Erasmus programında
bulunma fırsatım oldu. 2017
yılında Ahbap Gaziantep de il
başkan yardımcılığı görevini
üstlendim ve çeşitli projelerde
gönüllü oldum, şuanda da aktif
üyesi olarak devam ediyorum. 
Çeşitli kurumlarda dış ticaret ve
pazarlama departmanlarında staj
yaptım ve bu deneyimler kariyer
hedefimi bu doğrultuda
şekillendirmeme neden oldu.
Gelecekte uluslararası firmalarda
dış ticaret alanında çalışmak
istiyorum. 
Karakalem çizimi yapmayı
seviyorum. Tarih, siyaset ve
ekonomi alanlarına ilgim var bu
alanlara yönelik kitap, araştırma ve
belgeselleri izlemekten keyif
alıyorum. Psikolojik gerilim
türünde film ve dizi izlemeyi
seviyorum. 

HATİCE ÖZDEMİR

Gençlik Ağı Üyesi

haticezdmr416@gmail.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/turnasima/
mailto:tercanhalukziya@gmail.com


EGE ÜNİVERSİTESİ

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ

4.SINIF

 

 

 

Üniversite yaşamım boyunca pek çok
faaliyette liderlik ve proje yöneticiliği görevleri
üstlendim. EÜ Fotoğraf Topluluğu’nda 4.5 yıl
yönetim kurulunda görev alırken 2 yıl yk
başkanlığı yaptım. 5.5 yıldır Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği gönüllüsü olmakla
birlikte pek çok projeye katıldım. 2018-2020
arası Decathlon’da yarı zamanlı olarak bisiklet
spor lideri olarak çalışırken aynı zamanda
departmanımın etkinlik organizatörüydüm. 

Şu anda, Arya Women Gençlik Komünitesi
üyesiyim ve sosyal medya ekibinin içerisinde
içerik oluşturulmasına destek oluyorum.
Ayrıca, İmece Gençlik Komünitesi'ndeyim ve
ocak ayından itibaren ‘Çeviri ve Dil Komünü’
liderliğini yapıyorum. Kasım ayında
başladığım İnovatif Kimya Dergisi'nde gönüllü
haber çevirmeni olarak yer alırken, bir
biyoteknoloji girişimi olan Uniqgene'de
araştırma asistanı olarak gelişimimi
sürdürmekteyim.

Su tasarrufunu arttırmak için kurmuş
olduğum girişim Blueit’te ekip arkadaşlarımla
Tübitak 1512, BTM, Universit4Society,
Entrecom ve TÜSİAD Bu Gençlikte İş var
Programlarına devam ediyorum. Son olarak,
nisan ayında başladığım bir medikal
firmasında ‘Kalite Planlama ve Kontrol
Sorumlusu olarak çalışmaktayım.

HÜLYA TOMAK

Gençlik Ağı Üyesi

hulyatomak12@gmail.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/turnasima/
mailto:tercanhalukziya@gmail.com


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

(SOSYAL HIZMET YAN DAL)

3.SINIF

 

Gençlik Ağında Öğrenen Çocuk Sorumlu Birey
Projesinde eğitmen olarak görev alıyorum. Ayrıca
Gençlik Ağında blog yazarlığı yapmaktayım.
Lise yıllarımdan itibaren çeşitli gönüllülük
faaliyetlerinde bulundum. Ahbap Gaziantep’te sosyal
sorumluluk projeleri yürüttüm. LÖSEV gönüllüsüyüm.
Hacettepe Üniversitesi Münazara Topluluğunda
yönetim kurulunda yer almaktayım ve gönüllü olarak
münazara eğitmenliği yapmaktayım.

Mart 2021 itibari ile Young Peacebuilders of Turkey’de
gençlik, barış ve güvenlik üzerine araştırma asistanı
olarak çalışmaktayım. SistersLab-Blog’ta ise toplumsal
cinsiyet eşitliği içerik yazarlığı yapmaktayım. Akademik
kariyerimi göç sosyolojisi üzerine ilerletmek istiyor ve
sivil toplum alanında çalışarak değişimin bir parçası
olmak istiyorum.

Münazara yapmayı çok seviyor; amatör olarak çizim
yapmaktayım, analog fotoğrafçılıkla ilgilenmekte ve
mutfakta vakit geçirmekten keyif almaktayım.
Merhabalar, Gençlik Ağındaki serüvenim yaklaşık 4
aydır, Öğrenen Çocuk Sorumlu Birey Projesi
kapsamında gönüllü eğitmenlik görevi ile sürmektedir.
Bununla beraber yaklaşık 2 yıldır, gönüllü bir oluşum
olan EMP’ de (Ezberbozan, Evrensel ve Efektif
Mühendisler Platformu) görev almaktayım. Şuan İçerik
Ekibi Sorumlusu olarak görevimi devam ettirmekteyim. 
Eğitim hayatıma ek olarak, Anadolu Üniversitesi
Lojistik Bölümü Açıköğretim Fakültesinde 1.sınıf olarak
eğitimimi sürdürmekteyim.

Müziğe sevgim ve tutkum çocuk yaşlarımdan geliyor bu
doğrultuda yaklaşık 1 yıl süren bir piyano eğitimi
maceram oldu. Din felsefesi, yakın dönem dünya
siyaseti gibi konu başlıklarına yönelik okumalar
yapmaktan keyif alıyorum. 

İLKNUR KÖKÇÜ

Gençlik Ağı Üyesi

ilknurkokcu5@gmail.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/turnasima/
mailto:tercanhalukziya@gmail.com


ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ-

SOSYOLOJİ- 4. SINIF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-

ÇOCUK GELİŞİMİ- 2. SINIF

 

2017-2018 yıllarında Altınbaş
üniversitesi model birleşmiş
milletler kulübünde başkan
yardımcılığı yaptım. 2019-2020 özel
kız öğrenci yurdu öğrenci temsilciliği
yaptım. Şu anda 2018 yılı Kasım
ayında üstlenmiş olduğum Altınbaş
Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve
Yardımlaşma Kulübünün
Başkanlığını sürdürmekteyim. Bunun
yanında yine Altınbaş Üniversitesinin
Sosyoloji Bölümü Öğrenci
Temsilcisiyim. Altınbaş
üniversitesinde İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığında stajyer olarak
çalışmaktayım. Geçmişte Afrin’deki
mehmetçiklerimize kan bağışı, köy
okullarına kitap bağışı, çeşitli vakıflar
için kermes, yaşlılar ve engelli
çocuklara ziyaret, sokak hayvanları
için mama-su yardımı, tekerlekli
sandalye için mavi kapak
kampanyası, köy okulundaki
öğrencilere kırtasiye yardımı,
farkındalık çalışmaları gibi etkinlikler
düzenledim. Abidin’le Gülümse
projesinin bazı etkinliklerinde
gönüllü olarak yer aldım. 

KÜBRA YILMAZ

Gençlik Ağı Üyesi

Kbrayilmazz94@gmail.com

YÖN101 – 2. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/turnasima/
mailto:tercanhalukziya@gmail.com


GAZI ÜNIVERSITESI

ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI

3. SINIF

 

 

Gençlik Ağı’nda genç kitlenin bir
bireyiyim. 

Okulum bünyesinde bir topluluk
kurulması ve girişimcilik faaliyetleri
yürütülmesine vesile olarak
girişimcilik ekosistemine adım attım
ve aktif olarak 3 yıldır girişimcilik
ekosisteminde farklı startuplarda
değer üretiyorum. Şu an EntreCom
isimli girişimimizde Topluluk ve
Program Lideri olarak iş geliştirme
ekibindeyim. Uluslararası girişimcilik
faaliyetlerini takip ediyor ve JCI
Ankara’da gönüllü faaliyetlerde rol
alıyorum.

Endüstri Mühendisi ve girişimci
dostu biri olarak inovasyon ve proje
yönetimi konularına yatkınım.
Gelecekte şu an başlattığım,
girişimciliğe değer katma
döngüsünü devam ettirebileceğim
organizasyon ve işlerde rol almayı
hedefliyorum. Doğru kitleler ile
irtibatta kalmayı başararak daha
fazla insana daha doğru değerleri
ulaştırabileceğime inanıyorum.

 

MELIKE BAYRAM

Gençlik Ağı Üyesi

melikebayram0616@gmail.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/turnasima/
mailto:tercanhalukziya@gmail.com


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

3.SINIF

 

212 aylık gençlik ağı üyeliğimin ilk 6 ayında
MT Programlarında Yönetişim ekibinde yer
aldım. 
Ulusal ve uluslararası projelerde yer
alıyorum. Bunların başında ESTIEM
topluluğu bulunur. 2 senelik deneyimim
akabinde bana çok farklı perpektifler
kazandırdı ve yetkinliklerimi geliştirmemi
sağladı. Sosyal sorumluluk projelerinde de
görev alıyorum. LÖSEV üyesiyim ve
okulumuzun LÖSEV topluluğunda da
yönetim kurulu üyesiyim. Pandemiden
dolayı etkinlikler azalsa da Gençlik ve Spor
Gönüllüleri derneği ile birlikte spor
etkinliklerinde görev alıyorum. 
Gönüllülük projelerinin yanı sıra kariyer
tecrübelerim sırasıyla; kısa dönem otomotiv
sektöründe üretim stajımı tamamladım.
Okulumuzun teknoparkında bulunan start
up firmasında gönüllü olarak çalıştım ve
son olarak Aralık 2020 tarihinden beri bir
Fransız otomotiv şirketinde uzun dönem
proje stajyeri olarak çalışmaktayım. 
Uluslararası bir firmanın yurt dışı ayağında 2
yabancı dilini efektif şekilde
kullanabileceğim, verilerin ve proje
yönetiminin işimin parçası olacağı bir
gelecek hayal ediyor ve hedefliyorum.
Tarihe, voleybol ve yüzme sporuna ilgi
duyuyorum. Adrenalin sporları, aktiviteleri
ölmeden önce yapacaklarım listesinde yer
almaktadır.
 

MELİKE KARAKAYA

Gençlik Ağı Üyesi

karakaya.melikee@gmail.com

 

YÖN101 – 2 DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/turnasima/
mailto:tercanhalukziya@gmail.com


 

 

ATATÜRK ÜNIVERSITESI

HUKUK

4. SINIF

 

 

 

 

Lisans eğitimi sırasında çeşitli vakıf ve
derneklerde ekonomi üzerine stajlar
yaptım.

‘‘Yabancı Düşmanlığı Tehlikesi ile
Mücadelede BEN DE VARIM!,
‘‘Lösemili Çocuklar için Oynar Mısın
Benimle?’’, ‘‘Sokak Çocuklarına
Mesleki Eğitim’’ gibi çeşitli sivil
toplum projelerinde aktif olarak görev
aldım.

Uluslararası düzeyde pek çok sivil
toplum kuruluşu ile hukukun
üstünlüğü, tarımsal kalkınma, ev
kadınlarının ekonomiye katılımı ve
sürdürülebilir gıda alanlarında
çalışmalarımı sürdürmekteyim.
‘‘Etik, Ahlak ve Hukuk İlişkisi’’ ve
‘‘Türk Tarihinde Kadın’’ konularında
yazı ve akademik çalışmalarım
bulunmaktadır.

Bir organizasyon şirketinin yönetici
ortağıyım ve ev kadınlarının ekonomiye
katılımı üzerine yatırımlarım
bulunmaktadır. 

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde
İspanyolca bilmekteyim.

MUHAMMED SAİD

DEMİROĞLU

Gençlik Ağı Üyesi

msaiddemiroglu@icloud.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 



BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI 

SIYASET BILIMI VE

ULUSLARARASI İLIŞKILER 

MEZUN

 

 

Yön101 Eğitimini 2019’da
tamamladım ve eğitimden sonra
Gençlik Ağı’na katıldım. 

Öğrencilik hayatım boyunca birçok
gönüllü faaliyette bulundum. 2 yılı
aşkın süredir, eğitim hayatlarında
yeterli imkanlara sahip olamayan
öğrencilere ulaşmak için çalışan
Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma
Derneği’nde gönüllülük yapıyorum.
Geçmişte ise Sürdürülebilirilik
Adımları Derneği’nde iletişim
alanında gönüllü staj yaptım ve 3 ay
süreyle Sığınmacı ve Göçmenlerle
Dayanışma Derneği’nde çalıştım.

Kariyer alanında ise 2019 yaz ve
sonbaharında Anadolu Isuzu’da
pazarlama stajı yaptım. Bu sürede ve
daha sonrasında mezun olduğum
yaz katıldığım çeşitli eğitimlerle asıl
ilgi alanımın dijital pazarlama
olduğunu fark ettim. 2 aydır Forward
Media dijital pazarlama ajansında
çalışıyorum ve kariyerimi bu alanda
sürdürmeyi hedefliyorum.  

 

NALAN ERTÜRK

Gençlik Ağı Üyesi

-

YÖN101 – 1.  DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/nalanerturk/


SAKARYA ÜNIVERSITESI

 HUKUK FAKÜLTESI

4. SINIF

 

 

Sakarya Üniversitesi’nde Vizyon
Hukuk Topluluğu üyesiyim. Daha
çok kadın hakları üzerine yapılan
etkinliklerde yer alarak topluluğa
destek oldum. 

2019-2020 yılları arasında Kadın
Adayları Destekleme Derneği’nde
Proje Asistanı olarak çalıştım.
Çalışma sürecinde projelerdeki
araştırmaları yaparak katkıda
bulundum. Bir senedir de Genç
Kader’li üyesiyim.

Pandemi döneminde öğrenci stajyer
olarak bir ay Ayanoğlu Hukuk
Bürosunda çalıştım. 

Şu anda kendi alanımda MGC
Legal’de Online Stajyer olarak
çalışıyorum. 

Hem STK’lar da çalışmak hem de
mesleğimi birlikte yürütmek
istiyorum. Seyahat etmeyi ve kamp
yapmayı seviyorum. 

 

NURDAN TEMEL     

Gençlik Ağı Üyesi

nurdantemel@outlook.com

YÖN101 – 3. DÖNEM

MEZUNU 

https://www.linkedin.com/in/nurdan-temel-183b9bb6/
mailto:nurdantemel@outlook.com


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2. SINIF

 

 

 

 

 

 YÖN101 Eğitim programından
sonra Gençlik Ağına katıldım. 
Daha önce Boğaziçi Üniversitesi
Elektroteknoloji Kulübünde ve
Dans Kulübünde yer aldım. Şu
anda herhangi bir kulüpte aktif
olarak yer almıyorum.
2020’de Turkcell Sınırsız Yetenek
programına katıldım. Şu an T3
Girişim Merkezi Temel Girişimcilik
Eğitimi alıyorum.
Havacılık ve Uzay alanlarına ilgim
var. Ayrıca Sportif İHA lisansına
sahibim. Birçok kodlama ve
tasarım programına hakimim.
Alanım dışında ekonomiyle
ilgilenmeyi seviyorum ve ekonomi
bölümüyle yandal yapmayı
düşünüyorum.
Hobilerim dans, sinema, kampçılık
ve ekstrem sporlardır. Boş
zamanlarımda basketbol oynamayı
ve gezmeyi severim. 

 

OĞUZHAN YARDIMCI

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM 

MEZUNU 

oguzyardimci2000@gmail.com

http://www.linkedin.com/in/oguzhanyardimci


MEF ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR  MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

2. SINIF

 

 

 

 

 

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik
Ağı’nda ekiplerde aktif olarak yer almama
rağmen sonrasında yoğunluğum
nedeniyle aktif olarak devam edemedim. 
IEEE MEF Computer Society başkanıyım.
Okulumuzdaki yazılım sevenlerin
ilgilerini arttırmak için çeşitli etkinlikler
düzenledik.

CourseBuddies girişiminin kurucu
ortağıyım ve ITU Çekirdek’te kuluçka
sürecindeyiz. CourseBuddies yazılım
alanına yeni başlayan kişilerin 3’erli
şekilde akran öğrenimiyle en verimli
eğitimi almalarını sağlayan platformdur. 
İş deneyimi noktasında ise 2.sınıf
olmanın ve pandemi döneminin
dezavantajları sebebiyle herhangi bir staj
ya da bölümümle alakalı iş geçmişim
olmadı. Ancak farklı alanlarda çalışma
fırsatım oldu.

Bilgisayar Mühendisliğinden mezun
olduğumda makine öğrenmesi, yapay
zeka uygulamalarıyla belirli alanlarda
yenilikler getirmeyi hedefliyorum.

Uzun dönem profesyonel olarak yüzdüm.
Şu anda ise hobilerim arasında. Ek olarak
yazılım konusunda YouTube, Medium ve
Instagram üzerinden içerikler üretiyorum. 

 

ÖMER OĞUZ ÇELİKEL

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM 

MEZUNU 

omeroguzcelikel@gmail.com



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İŞLETME

YÖNETİMİ (ALMANCA)

BÖLÜMÜ

3.SINIF

 

 

 

 

 

Yön 101 eğitimine katıldıktan sonra
Argüden Yönetişim Akademisinde
“Öğrenen Çocuk Sosyal Birey “
projesine katıldım. Daha önce
çocuklarla başka bir kurumda projem
olmuştu ancak ÖÇSB ile ilk kez online
bir projede yer alma fırsatı buldum.
Okulda ise Lojistik kulübünde aktif
olarak yer alıyorum.
Pandemiden önce gidilecek fuarları
organize etme, konuşmacıları
belirleme gibi organizasyonel işleri
yürütüyorduk.

Kariyer olarak pandeminin etkisiyle
henüz herhangi bir iş tecrübem olmadı
ancak yapacağım stajlar için şimdiden
oldukça heyecanlıyım. Sayısal verilerle
uğraşmayı ve farklı kültürlerle bir arada
olmayı sevdiğim için ileride
uluslararası bir firmada finans
bölümünde çalışmak istiyorum. 
Yeni diller öğrenmek, seyahat etmek
benim için vazgeçilmezdir. Herhangi
bir boş zamanımda kendimi sokaklara
atarak kameramla fotoğraf çekmek ise
en sevdiğim şeydir. İleride bu ilgi
alanlarımı daha da
profesyonelleştirmek ve daha fazla
vakit ayırmak istiyorum. 
   

RÜMEYSA EVLİYA

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM MEZUNU 

 rumeysaevliya@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/rumeysa-evliya-965276134/
mailto:rumeysaevliya@gmail.com


İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

4.SINIF

 

 

 

 

 

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik
Ağı-Tarımda Güven Projesinde aktif
olarak yer alıyordum zaman yönetimi
konusunda sıkıntı yaşadığım için
projeden ayrıldım. Üniversitede inşaat
mühendisliği öğrencilerinden oluşan
Mühendisliğe Hazırlık Kulübü’nde 4 yıl
aktif görev aldım. Son olarak yönetim
kurulu üyesi görevinde bulundum. 1 yıl
da halk oyunları topluluğuna katıldım.

Vakıf Bank GYO Finanskent/Ataşehir
projesinde saha stajımı
gerçekleştirdim. Pandemi nedeniyle
ofis stajımı henüz tamamlayamadım. 

İnşaat Mühendisliği bölümünden
mezun olduğumda sürdürülebilirlik ve
inşaat sektörünün entegrasyon
içerisinde olduğu projelerde çalışmak
istiyorum.

Üniversite yaşamına kadar profesyonel
voleybol oynadım, şuan amatör olarak
oynuyorum. Yeşili ve maviyi çok
seviyorum, doğa yürüyüşlerine
bayılıyorum ve yöresel dansları
izlemekten hoşlanıyorum.

SEHER SEMANUR DAL 

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM 

MEZUNU 

 seherfarah@gmail.com

http://www.linkedin.com/in/seher-semanur-dal/


MİMAR SİNAN GÜZEL

SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

BÖLÜMÜ

3.SINIF

 

 

 

 

 

 

Argüden Akademi Gençlik Ağı
üyesiyim. Uzun zamandır LÖSEV’de
gönüllüyüm ve Hayvanları Koruma
Gençlik Toplulu’nda (HAYKOG)
çalışmalara katılıyorum. İşaret dili
öğreniyorum. Pandemi döneminde
online seminerlere ve eğitimlere
katılarak kendimi geliştirmeye
çalışıyorum. 

Uzun süre voleybol oynadım ve
çeşitli spor dallarını deneyimledim.
Çizim ve tasarım yapmayı, kendimi
bu şekilde ifade etmeyi seviyorum.
Gezmek ve gezdiğim yerleri
fotoğraflamak hobilerim arasında. 

Tasarım yapmanın yanı sıra gelecek
planım, insanların farklı alanlarda
deneyimler yaşamasına,
sosyalleşmesine vesile olacak,
yargısız ve motive edici ortam
sağlayacak bir sanat atölyesi açmak.
Bu doğrultuda çalışmalara da
başladım. 

SELİN GÖRER

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM 

MEZUNU 

selingorer@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/selin-g%C3%B6rer-025639211/
mailto:selingorer@gmail.com


ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

2020 MEZUNU

 

 

 

 

 

 

 
Argüden Yönetişim
Akademisi ile üniversite 3.
Sınıftayken tanıştım.
Üniversitemde
TEDxAltinbasUniversity
etkinliğinin küratörlüğünü ve
organizasyon
sorumluluğunu üstlendim. 
Stajlarımı telekomunikasyon
ve bankacılık alanlarında
tamamladıktan sonra
üniversitemin son senesinde
staj yaptığım firmada
çalışma fırsatı elde ederek
sektöre adım attım. Şuan
NETAŞ şirketinde Yazılım
Mühendisi olarak
çalışmaktayım.

SENA UZUN

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 1. DÖNEM 

MEZUNU 

seenauzun@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/senauzun/
mailto:selingorer@gmail.com


İSTANBUL AYDIN

ÜNİVERSİTESİ

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

MEZUN

 

 

 

 

 

 

 

Dünya üzerinde kapladığım hacmin
peşindeyken sanatı ve doğayı vazgeçilmezi
bilen biriyim. Öğrenme ve kazanımlarla dolu
yolculuğuma şimdilik ‘Sosyal Çalışmacı’ ve
‘Çocuk Gelişimci’ ünvanları eşlik ediyor. 
Ulusal ve uluslararası kurumlarda kısa bir süre
öğretmenlik yaptıktan sonra etki alanımı
genişletmek istediğimi fark ederek yeniden
üniversite eğitimimi devam ettirmeye karar
verdim. Maltepe Üniversitesi sosyal hizmet
bölümünde lisans eğitimime devam ederken
aynı üniversitede sosyoloji bölümünde çift
anadal yapmaktayım.
YÖN101 mezunu olmanın güveni ve iyi
yönetişim ışığında bir yapılanma çalışması
hedefiyle okuduğum üniversitenin sosyal
hizmet kulübünün başkanı oldum. Okul
kulüplerinde pek alışık olunmayan kavramları
görünür hale getirirken sürdürülebilir
yapılanmaya ve ekip çalışmasına verdiğim
önemi sürdürmekteyim.
Sosyal, eğitim ve iş hayatımda
gerçekleştirdiğim atölye ve eğitimler, katıldığım
gönüllü çalışmalar ile gelişim, değişim ve
dönüşüm temasını taşıyan değerli çalışmalarda
yer almaktayım.
Takım çalışmalarında birlikte ürettiğimiz
çalışmaları hayatın içine katarak bir anlam
bulmasını sağladık. Hedefim eğitim, yönetim,
takım olma, iş birliği, sürdürülebilir ve hak
temelli çalışmalarnda yer alarak hem kendi
gelişimime hem de sistemlerin verimliliğine
katkıda bulunarak değişim ve dönüşümün bir
parçası olmaya devam etmeyi içeriyor. 

SUZAN GÜRHAN

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM 

MEZUNU 

suzangurhan@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/suzangurhan/
mailto:selingorer@gmail.com


İSTANBUL ALTINBAŞ

ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU

YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

2020 MEZUNU

 

 

 

 

 

 

 

Üniversiteye başlar başlamaz başlangıç olarak,
Altınbaş Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler
Kulübü yönetim kurulu üyesi olarak aktif
çalışmalara başladım. Ardından kuruculuğunu
ve başkanlığını yaptığım uluslararası olan
Altınbaş International Community (AIC)’iyi
kurdum. Bu kulüpte 3 sene boyunca en çok
etkinlik yapan kulüp arasında yer aldık.
Konserler, konferanslar, eğitimler, sosyal
sorumluluk projeleri, gezi ve birçok alanda aktif
etkinlikler... JCI gibi uluslararası bir toplulukla
ortaklaşa çalışmalar yaptım. Bunların yansıra
kendimi geliştirmek adına Üniversitenin
Etkinlik Organizasyon Biriminde kısmi zamanlı
olarak çalıştım. Bir diğer yandan üniversitenin
ilk yelken takımının kurucusu olup, takım
arkadaşlarımla beraber lisanslı olarak
katıldığımız yarışlarda üniversiteme 4 kupa
kazandırdım. Ayrıca ASAM’da gönüllü
araştırma stajyeri olarak 3 sene görev aldım.
Uluslararası olarak, Erasmus+ (EVS ve YE)
programına kabul edilerek; ilk olarak
Makedonya, ikinci olarak Yunanistan projesine
katılmaya hak kazandım(Makedonya 2 Ay &
Yunanistan 1 Hafta). TKKAD derneğinde,
yaklaşık olarak 2 senedir gönüllü olarak aylık
bültenlerini hazırlıyorum. Mezun olmadan
evvel gönüllü olarak çalıştığım Kadın Adayları
Destekleme Derneğinde Ofis Yönetimi
pozisyonu ile çalışmaya başladım. Şu an
cemiyetin tanınmış isimlerinden Merve
Gürsel’in Üst Düzey Yönetici Asistanı olarak
çalışıyorum. Bir çok sertifikalı eğitimlere
katıldım; Liderlik, Yönetişim, Siyaset Okulu,
Jean Monnet Modülü Eğitimi vs… Hobilerim
arasında; yelken, yağlı boya resim, kamp,
trekking, seramik, el sanatları...

SÜRÜCAN BATMAZ

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 1. DÖNEM MEZUNU 

bsurucan@gmail.com

http://linkedin.com/in/s%C3%BCr%C3%BCcan-batmaz-685141172.
mailto:selingorer@gmail.com


İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ

CERRAHPAŞA İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

3. SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 
TEGV’de ve gönüllülük esasına
dayalı organizasyonlarda
gönüllülük yaptım. 
Mesleğimi geliştirmek adına
mimarlık ofislerinde gönüllü
stajyerlik yaptım ayrıca geçtiğimiz
yaz zorunlu stajımı İzmir Mahall
Bomonti projesinde
gerçekleştirdim.
Akademik kazanımlarımın yanı sıra
çeşitli spor dallarıyla ilgilendim. Ve
kendimi bildim bileli resim yapıyor
olmam bana ödüller
kazandırmakla birlikte çizimlerimi
satabildiğim platform kurmamı da
sağladı.
Henüz uzun vadeli gelecek
planlarımı kesinleştirmemiş olsam
da çeşitli programlama dilleri,
mesleğimle ilgili çizim - hesap
programları biliyor olmam ve
3.sınıf olmama rağmen başlamış
olduğumuz bitirme projemin yapay
zekayı barındırması ileride
teknolojiyle iç içe olacağımın
göstergesi gibi duruyor.

ŞEHRİBAN ERDEN

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM MEZUNU 

seri_erden@hotmail.com

https://www.linkedin.com/in/%C5%9Fehriban-erden-4b8a301b4/
mailto:selingorer@gmail.com


YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

BÖLÜMÜ

2020 MEZUNU

 

 

 

 

 

 

 

 
YÖN 101 eğitim programından
önce uzun dönem stajlarım
sayesinde öneminin farkına
vardığım ve iş hayatında
kesinlikle ihtiyacım olacağını
anladığım yönetişim kavramıyla
bu program sayesinde daha da
yakından tanışmış oldum.
Bu eğitimi alırken stajyer olarak
başladığım kariyer
yolculuğuma, bu kavramla
tanıştığım andan itibaren
yönetişimin temel 8 ögesini de
karşılayacak şekilde aksiyon
almaya çabalıyorum. Hem
çalışma hayatımdaki
paydaşlarıma hem de kendime
daha keyifli bir yolculuk
sunduğuma eminim.
Basketbol oynamak, bol bol
film izlemek ve yelkene
çıkmaktan büyük keyif
alıyorum.

TUNA ALTIN

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 1. DÖNEM MEZUNU 

tuna_altin@hotmail.com 

https://www.linkedin.com/in/altintuna/
mailto:selingorer@gmail.com
mailto:selingorer@gmail.com


MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

BÖLÜMÜ

3. SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 
YÖN 101’den mezun olunca
Gençlik Ağında Gençlik Ağı
Gazetesi’ne girdim.
 Üniversitemin ilk yılında Blue
Black Sea Congress adlı etkinlikte
bulundum. Şu anda içinde
bulunduğum Marmara
Üniversitesi Polıtıcal Scıence
Socıety Kulubü’nün yönetim
kurulu üyesi görevindeyim. Ayrıca
Yön101 ve YEA (sürmekte) adlı
eğitimlere katıldım.
Öğrencilik hayatımda Dünya
Uluslararası İlişkiler Derneği’nde
1 aylık staj yaptım ve stajım bana
bölümümle alakalı jeopolitik
kavramını daha iyi anlamamı ve
dünyaya farklı bakışlardan
bakmamı sağladı. Dünyadaki
farklı toplumlara bakmak, iletişim
ve psikoloji ilgi alanıma
girmektedir. Ayrıca yeni yerler
gezmekte hobilerim arasındadır.

TURNA SİMA

GÜRLEVÜK

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 3. DÖNEM MEZUNU 

turnasima@hotmail.com

https://www.linkedin.com/in/turnasima/
mailto:selingorer@gmail.com


İSTANBUL TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİ BÖLÜMÜ

2. SINIF

 

 

 

 

 

 

 

 
İstanbul Teknik Üniversitesindeki
ilk yılımda İTÜ IEEE Kulübünün
komitesi EESTEC LC Istanbul’un
düzenlediği Soft Skills Academy
Etkinliği ile kulüp hayatı ile
tanıştım. Bir sonraki yıl EESTEC LC
Istanbul Yönetim Kurulu üyesi
olarak organizasyonlarda, şirket
ilişkilerinde ve okul ile olan
ilişkilerde daha aktif roller almaya
başladım. Şu anda İTÜ IEEE
Yönetim Kurulu üyesi olarak kulüp
hayatıma devam ediyorum.
Hayatıma hangi yönde devam
etmek istediğime henüz karar
vermedim; Finansal ve idari olarak
neler yapabileceğimi görmek için
bu alanlara yoğunluk vermeyi
planlıyorum.
Masa tenisi oynamaktan ve farklı
kültürleri tanımaktan
hoşlanıyorum. Nedendir
bilmiyorum ancak kültürler farklı
olsa da sorunların aynı olduğunu
görmek beni mutlu ediyor.

YAŞAR BERK ÇETİNER

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM MEZUNU 

cetineryasarberk@gmail.com

http://www.linkedin.com/in/cetineryasarberk/
mailto:cetineryasarberk@gmail.com


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ VE

ULUSLARARASI İLİŞKİER

&TARİH  BÖLÜMÜ

MEZUNU

 

 

 

 

 

 

 

 

Yön 101 eğitim programının şekil
aldığı 2019’da, Gençlik Ağı daha
kuruluş aşamasındayken bu
organizasyonun bir parçası haline
geldim. Çok değerli insanlarla
beraber sosyal etki yaratma ve iyi
yönetişim değerlerini üniversite
öğrencileri arasında bilinir hale
getirme adına güzel çalışmalarda
bulunduk. 
Lisans yıllarım boyunca havacılıktan
kurumsal sosyal sorumluluğa, sosyal
kalkınmadan sürdürülebilirliğe çeşitli
alanlarda araştırma ve staj yaparak
akademik hayatımı başka aktivelerle
zenginleştirdim.
Bu sene LSE gibi dünya öncüsü bir
kurumda başladığım yükseklisans
programıyla beraber uluslarası bir
vizyon geliştirme ve Londra’daki
çalışma ortamını, özellikle dijital
dönüşüm sektöründe tecrübe etme
şansım oldu. 
Profesyonel uğraşılarım bir yana
dursun; yelkencilik, dalış ve
gastronomiyle vakit geçirmekten çok
keyif alıyorum!

YAVUZHAN DANIŞMAN

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 –MEZUNU 

yavdanisman@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/yavuzhan-danisman/
mailto:yavdanisman@gmail.com


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HUKUK 

4. SINIF

 

 

 

 

Üniversite eğitimim süresince çeşitli
STK ve organizasyonlarda aktif rol
aldım ve almaya da devam ediyorum.
Ekim 2018'den beri İstanbul&I adlı
STK'da mülteciler ve dezavantajlı
bireylere Türkçe-İngilizce dil
eğitmenliği,, kurucusu olduğum
Yedikule Barınak Projesi'nde de proje
koordinatörlüğü yapıyorum. YÖN101
eğitimini tamamladıktan sonra İÜHF
Hayvan Hakları Kulübü'nün 2020-2021
dönemi başkanı olarak seçilip
öğrendiklerimi uygulama fırsatı
edindim. 

Bunlarla birlikte bir hukuk bürosunda
staj yapıyor ve kendimi hukukun farklı
alanlarında geliştirmeye çalışıyorum.

Tarihe ilgi duyuyor, tarih kitapları
okumayı seviyorum. İstanbul'u ve
tarihi yerleri gezerek hem daha çok
tarih hakkında öğreniyor hem de farklı
kültür ve geçmişlerden birçok arkadaş
ediniyorum.

 

ZEYNEP DUYGU

KOCAKAYA

Gençlik Ağı Üyesi

YÖN101 – 2. DÖNEM MEZUNU 

z.duygukocakaya@gmail.com 

 

https://www.linkedin.com/in/zeynepduygukocakaya
mailto:mericb16@itu.edu.tr
mailto:mericb16@itu.edu.tr

