
 

 

ELÇİN DEĞİRMENCİ 

Merhabalar ben Elçin. Işık Üniversitesi’ne 2012 yılında Biyomedikal Mühendisliği öğrencisi olarak 

dâhil oldum. Bölümüm devam ederken gelişmekte ve değişmekte olan sektörü de bir yandan takip 

ediyordum. Bu doğrultuda 3.sınıfa geldiğimde Endüstri Mühendisliğinden çift anadal yapmaya karar 

verdim ve böylece 2015 yılında iki bölümü birlikte okumaya başladım. 2017 yılında ise iki 

bölümümden de birincilik derecesi alarak mezun oldum. Şu anda bir start up IoT firması olan Borda 

Teknolojide Proje Yönetim Uzmanı olarak çalışıyorum. Sağlık sektöründe de oldukça fazla yer bulan 

bu şirkette Biyomedikal ve Endüstri mühendisliği bilgilerimi ve yetkinliklerimi birlikte 

kullanabiliyorum. Işık Üniversitesinde geçirdiğim yıllar hayatımın en keyifli zamanlarıydı, burada 

kazandığım sosyal becerilerim sayesinde de sektörde kendime yer bulmakta zorlanmadım. Bundan 

sonrası içinse kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Öncelikli amacım yüksek lisans yaparak 

kendime bir değer daha katmak. Bunun için sektörde bir süre daha yer alıp eksik yanlarımı tespit edip 

bu yetkinlikte bir yüksek lisans programına dâhil olmayı hedefliyorum. Işık Üniversitesi bana azimli 

olmayı, vazgeçmemeyi ve her zaman daha iyisi için çabalamayı öğretti. Tüm bunların yanında çok 

güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmama vesile oldu ve en eğlenceli anılarımın başköşesine yerleşti. 

Üniversitemin bana kattığı bunca değerin yanı sıra bugün burada yer almama katkı sağlamış olan 

değerli hocalarıma da teşekkürlerimi sunuyorum.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEDEF OLCAY ATICI 
2016 yılında Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İngilizce Psikoloji bölümünden Onur derecesi ile 

mezun oldum. Hali hazırda yine Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Eğitim 

hayatımın en güzel zamanlarını geçirdiğim Işık Üniversitesi, bana her şeyden öte “Önce iyi insan” 

olmayı öğretti. Işıklı olmanın hem eğitim hem de iş dünyasında başlı başına bir kültür olarak kabul 

edildiği Işık Üniversitesi’nin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. 

 

 
 

 
 
 

BÜŞRA ARIĞ 
Işık Üniversitesinde okuduğum dönemde milli satranç sporcusuydum. 2012 yılında Satranç 

Olimpiyatında ülkemi temsil ettim. Aynı zamanda üniversitemi üniversiteler arası satranç 

şampiyonalarında temsil ediyordum. Şu anda Türkiye Satranç Federasyon'unda Ulusal ve Uluslararası 

yarışmalar ve milli takım kamplarında Psikolog olarak görev yapıyorum. Bunun dışında sporculara 

Spor Psikoloğu olarak danışmanlık vermekteyim. Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji - Çocuk Ergen Alt 

Dalında yüksek lisansımı tamamladım. Aynı zamanda ikinci yüksek lisansımı  Marmara Üniversitesinde 

Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında yapmaktayım. 

Mezuniyet yılı bilgisi; 

''Işık Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesinde İngilizce Psikoloji okudum. 2011 yılı girişliyim. 2016 

Ocak mezunuyum yarım dönem erken bitirdim. Ardından 2016 Eylül ayında Işık Üniversitesi Klinik 

Psikoloji tezsiz yüksek lisansına başladım. 2018 yılı Ocak ayında yüksek lisanstan mezun oldum.'' 



''Işık Üniversitesi bana; Akademik alanda çok değerli hocalardan ders alma imkânı sağlarken 

Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birinde doğa ile iç içe bir ortamda eğitim görmemi sağladı. 

Sosyal faaliyetleri sayesinde Üniversite Kulüplerinde çok sağlam dostluklar kurdum. Psikoloji Kulübü 

çatısı altında takım halinde çalışmayı öğrendim. Çeşitli organizasyonlar düzenledik ve üniversitemizin 

desteği sayesinde bu organizasyonların altında başarıyla kalktık. Bu organizasyonlar, semineler 

sayesinde birbirinden değerli hocaları tanıma fırsatı buldum. Kariyerimi şekillendirmem de bu 

etkinliklerin çok yardımı oldu. Işık Ailesinin bir parçası olmaktan dolayı her zaman gurur duyuyorum.''  

 
 

 

 
ZEYNEP BOZOĞLU 
Merhaba, 2018 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünü onur derecesiyle bitirdim. 

Başvurumun ardından İngiltere’de Queen Mary Üniversitesi’ne kabul edildim. Şu an burada soyut 

matematik üzerine yüksek lisans yapıyorum. Mezun olduktan sonra bile bizlerle ilişkisini kesmeyen 

okulumuza, eğitim hayatım boyunca bana sağladığı olanaklar ve bilgili, donanımlı eğitim kadrosu 

kurarak bizim için en iyisini hazırlamaya çalıştığı için teşekkür ediyorum ve iyi ki Işık’lıyım diyorum.  

 

 

 

 

 

 



 

MEHMET ALİ ERKUŞ 
2015 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Psikoloji Programı'ndan Mezun oldum. Mezun olduktan 

kısa bir süre sonra Kim Psikoloji ‘de iş geliştirme ve proje koordinatörü olarak çalışmaya başladım ve 

bir yıl kadar önce aynı şirkette genel müdür pozisyonuna getirildim. Şu an, Ankara ve İstanbul olmak 

üzere iki şubede otuz dört kişilik bir ekibiz. Bireysel psikolojik danışmanlık, mesleki eğitimler ve 

psikoloji temelli kurumsal danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.  

Işık Üniversitesi'nin en güçlü yanının içinde barındırdığı öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek 

olduğunu düşünüyorum. Tabi ki çok değerli hocalarımız vardı ve onlardan çok kıymetli akademik 

bilgiler öğrendik, her birinin desteği çok büyük. Ancak, öğrenci kulüplerinin aktifliği, öğrenci 

fikirlerinin gelişimi noktasında verilen desteğin büyüklüğü bizlerin gelişmesi için en önemli değerdi 

bence. Bu sayede içinde bulunduğumuz herhangi bir ortamda fikirler üretebilen ve bunları güçlü bir 

şekilde dile getirebilen bireyler olduk. Bunu sadece kendimde değil, birlikte okuduğum 

arkadaşlarımda da gözlemleyebiliyorum. Ve şu an genç yaşında naçizane bir yönetici olarak söylemek 

isterim ki farkı oluşturacak olan şey de budur, artık her yerden diploma alınabiliyor ama sosyal 

beceriler sadece Işık gibi kapsamlı üniversitelerde kazandırılıyor.  

 

 

 

 

 



 

 
MERTCAN DİKLER 
2018 yılının Ocak ayında FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği programından mezun oldum. 

FMV Işık Üniversitesi ve mezun olduğum program üniversite tercih dönemlerinde benim için ilk 

tercihti. Bunun en büyük sebebi tamamlamış olduğum bölümün var olması bir diğer sebebi ise 

alanlarında başarılı ve değerli öğretim görevlilerinin olmasıdır. Mezuniyetimden sonra Işık 

Üniversitesinin bir mezunu olmanın faydalarını bir kez daha fark ettim. Başta örgün eğitimin İngilizce 

olması, mühendislik programının çok detaylı ve analitik derslerin yanında sosyal içerikli (Yöneticilik, İş 

Ahlakı ve Hukuku vb.) derslerin var olması benim gibi genç mühendislerin eğitimin tamamlarken 

sahip olmak isteyeceği yetiler kattığına inanmaktayım. Biraz da kendimden bahsetmek gerekirse, 

şuan Aybey Elektronik firmasında Yurtdışı Satış Mühendisi olarak çalışmaktayım. Sahip olduğum 

yabancı dili ve mesleki bilgilerimi kullanarak kendimi geliştirme yolundayım. Önümüzde ki yıl yüksek 

lisans programına da başvurmayı planlıyorum. Mesleki kariyerim açısından kendimi şuan görmek 

istediğim konumda olduğumu biliyorum. Tüm bunların olması tabi ki azimle çalışmaktan ve de Işık 

Üniversitesi’nin kattıklarından ötürü olduğunu biliyorum. Geriye dönüp baktığımda bir kez daha ne 

kadar doğru bir karar verdiğimi anlıyorum. Benim bu noktaya gelmemi sağlayan aileme ve okuluma 

teşekkür ediyorum. İyi ki Işıklı’yım diyebiliyorum. 

 

 

 

 

 



 

ECE TÜRECİ 
İlkokuldan beri Işıklıyım ve Işıklı olmaktan her zaman gurur duydum. Akademik başarı tatbikî çok 

önemli ancak daha önemlisi vicdanlı, iyi bir insan olabilmektir. 'Önce iyi insan yetiştirmek' diye 

yaptıkları sloganın tüm öğrencilere aşıladıklarını ve benimsettiklerini düşünüyorum. Üniversite 

hayatım, benim unutulmaz anılarım arasında yer alıyor. Dans kulübü etkinlerimiz, sosyal ortamımız ve 

bana kattığı arkadaşlıklar, hepsi çok değerli. Bu sebeple mezun olmama rağmen hala ikinci evim 

olarak görebiliyorum. Bunun dışında Işık Üniversitesi’nde aldığım eğitim ile iş hayatımda karşılaştığım 

vakalara objektif olarak yaklaşabiliyor ve ne yapılması gerektiği konusunda bilgim olduğunu fark 

ediyorum. Yeni girişimlere karşı açık ve özgüvenli olmamda Işık Üniversitesi’nin payı oldukça fazladır.  

  

 

 

 

BERİL ERDOĞAN 
Ben Işık Üniversitesi 2018 İngilizce Makine Mühendisliği bölümü mezunlarından Beril Erdoğan. Mezun 

olduktan sonraki hedefim özellikle Makine ve Malzeme Mühendisliği alanında dünyaca ünlü RWTH 

Aachen Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmaktı. Bu yüzden şu an Almanya’dayım ve temelini 

Işık Üniversitesi’nde attığım Almanca dil eğitimime burada devam ediyorum. Işık Üniversitesi’ndeki 

derslerden edindiğim teorik bilgileri ve laboratuvarlardaki deneylerden kazandığım pratik bilgileri 

harmanlayarak yüksek lisansımda da başarıya ulaşacağıma eminim. Ayrıca aldığım İngilizce eğitim ve 

deneyimlediğim kampüs yaşamı sayesinde yurt dışına rahatça adapte olabildim. İyi ki Işık’lıyım.  

 

 



 

HÜLYA KARAKOÇOĞLU 
 

2018 yılının Ocak ayında Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İngilizce 

Mekatronik Mühendisliği programından mezun oldum. Aynı yılın Mayıs ayında AKWEL Otomotiv 

(Avon Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.) şirketinde Teknik departmana bağlı Robotizasyon grubunda 

Otomasyon Mühendisi olarak ilk görevime başladım. Pozisyonumun sorumlulukları gereği, üretimdeki 

bütün otomasyon ürünü elektrikli makinelerin ve robotların ana, yan veya ek parçaların bilgisayar 

destekli çizim programları ile(SolidWorks,CATIA ve NX) teknik çizimlerini oluşturup, çizimleri yapılan 

bu parçaların montajlarını tamamlamaktayım. Mekatronik Mühendisliği’nin makine ve elektrik 

yanında diğer bir kolu olan yazılım ile de robotların program yazılımlarını yaparak; robot pozisyonu 

belirleme, oluşan her türlü teknik arıza veya gerekli kontrollere müdahale etmekteyim. Mesleğimi 

birkaç yıl daha otomotiv sektöründe icra ettikten sonar yüksek lisans eğitimimi yurtdışında 

tamamlama hazırlıklarına şimdiden başlamış bulunmaktayım. Mezuniyetimden sonra da Işık 

Üniversitesi mezunu olmamın ayrıcalığını her zaman her alanda yaşadım. Öncelikle yeni mezun bir 

mühendis olarak; başta başarılı eğitim görevlilerimin teknik ve manevi destekleri ve Kariyer ve 

Mezunlar Ofisi çalışanlarının öneri ve tavsiyeleri ile bu sancılı süreci beklediğimden kolay atlattım. 

Üniversitemin öğrenci hayatımda sağladığı en büyük faydalardan biri olarak staj imkânını belirtmek 

isterim. Sağlamış olduğu zorunlu stajlar ile mesleğimde hangi alana yönelmem gerektiğini belirledim. 

Lisans eğitimim sürecinde edinmiş olduğum bütün teorik ve uygulamalı akademik bilgileri günlük 

hayatıma aktarabilme ve karşılaştığım her türlü mesleki soruna kalıcı çözüm üretme becerisini 

kazanmış olmak, beni her zaman istediğim yerlere taşıdı. Alanlarında en başarılı ve yetkin öğretim 

görevlilerinden eğitim almak beni mesleğimde en iyi yerlere gelmek için her zaman azim verirken aynı 

zamanda bu işi severek yapmam gerektiğini de öğretti. Çalışmış olduğum şirket uluslararası bir 

şirkettir. Lisans eğitim dilimin İngilizce olması çalışma arkadaşlarımla en kolay şekilde iletişim halinde 

bulunmamı sağlamaktadır. Mesleki kariyerime katkısının yanında bir kampüs üniversitesin mezunu 

olmak hem meslek hayatımda hem de sosyal hayatımdaki insan ilişkilerimde daima takdir edilesi 

yerlerde olmamı sağladı. Üniversitem akademik kariyerimin yanında her anlamda “İyi Bir İnsan” 

olmanın yollarında en güzel yol gösterici oldu. Gönül rahatlığı ile iyi ki Mekatronik Mühendisi 

olmuşum ve iyi ki Işıklı’yım diyebiliyorum 

 

 



 

MERVE ALPAKIN 
Merhaba ben Merve Alpakın. Işık Üniversitesi 2011 girişli Makine Mühendisliği öğrencilerinden 

biriydim. Fakülteyi 1 yıl erken bitirerek mezun oldum. Öğrenciyken danışmanlık şirketinde Makine 

Mühendisliği dersleri anlatıyordum. Şimdi ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans 

öğrenimime devam ediyorum. Aynı zamanda metalürji malzeme ve kimya konularına ilgimden dolayı 

boyahane tesisleri tasarımı, fizibilitesi, kurulumu, yerleşimi yani bir projeyi baştan sona 

yürütebildiğimiz bir özel şirkette BOYSİS Makine ’de çalışıyorum. 

Işık Üniversitesi bana çoklu düşünmeyi, birden fazla işi aynı anda yürütebilmeyi, ekip çalışmasını en 

önemlisi de birbirinden kaliteli hocaların vermiş oldukları eğitimle gerek İTÜ’de gerekse sektörde bir 

adım öne geçme imkânı sağladı. Sağlam temeller üzerine kurulu lisans hayatımı FMV başarı bursu ile 

tamamladım. Dilerim bu güzel üniversiteye yerleşen yeni gelen tüm arkadaşlarım hayallerine giden ilk 

adımı en güzel şekilde atar. Sevgilerimle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


