
132 yıllık Çınar İstanbul Ticaret Odası’nın  
Desteğiyle Büyüyen Selvi 

‘’İstanbul Ticaret Üniversitesi’’ 



‘’Öğrenci’’ ‘’Mezun’’ 

‘’Akademik 
Kadro’’ 

‘’İdari Kadro’’ ‘’Mensup’’ 

‘’İTO-Mütevelli’’ 



 Kariyer Planlama Merkezi Müdürlüğümüzle koordineli 
çalışarak; 
 

 Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyacağı 
nitelikli insan kaynağında üniversitemiz mezunlarının 
tercih edilmesini sağlamak, 

 Öğrencilerimizde kariyer bilinci oluşturarak; 
sevebilecekleri, bilgi ve yeteneklerini kullanabilecekleri 
bir işe hazırlamak; 

 Profesyonel iş dünyasına rahat geçiş yapmalarını 
sağlamak;  

 



www.tider.org.tr‘de oluşturulacak portalda 

mezunlarımızın kurmuş olduğu veya yöneticilik yaptığı 

firmaların lansmanı yapılacak ve BizdenŞirket’lerin kendi 

aralarında iş yapmaları teşvik edilecektir. 



Üniversite öğrencilerimizi mezunlarımızla buluşturmak, “mentor”luk 
kavramını oluşturacak alt yapıyı hazırlamak amaçlı bir projedir. 

 

Öğrenci + Mezun = 1 Gün  



Yakalandıkları ağır hastalıktan dolayı; 

sadece hayal kurmakla yetinen gül yüzlü 
çocukların yüzlerini güldürmek maksadıyla, 
isteklerini bir ağaca asmalarını sağlayıp mezun ve 
mensuplarımızın bu istekleri yerine getirmelerini 
öngören projedir. 

 



 Odamızın eğitime destek kapsamında yaptırmış olduğu okullarda; 
 

 İlk öğretim seviyesinde öğrenim gören çocuklara; 
 

  Sosyal beceri  ve sosyal sorumluluk yetisi kazandırmak 
 

  Onların çoğunun hayali olan şehri görmelerini sağlamak; 
 
 

 Toplumun en alt ve en üst yaş gruplarını bir araya getirmek ve 
İTO’nun onları unutmadığını göstermektir. 
 
 
 
 

 



 ‘’Üyeye Hizmet Ülkeye Hizmet’’ 
 

 Her İTO üyesinin işletmesine, aidiyet duygusunu pekiştirmek 
için ‘’Bu İşletme İTO Üyesidir’’ levhası asılacak. 
 

 Aileden 

 Üniversiteden 

 İTO’dan 

 Sosyal Sorumlulukla 
 

Çünkü, akademik başarı tek başına yetmez... 

Adamlık Diploması 
Akademik Diploma 
Hayat Diploması 
İnsanlık Diploması 



Başarı kazanmış mezunlarımızla yapılacak bu çalışma, hem 
öğrencilerimizin rol model olabilecek mezunlarımızı tanımasını 
sağlayacak hem de mezunumuzla TİDER’in iletişimini 
kuvvetlendirecektir. Röportajların düzenli  olarak farklı mecralarda 
yayımlanması öngörülmektedir.  

 

www.tider.org.tr’de yapılacak puanlama ile yayımlanan 

röportajlarda en çok oyu alan mezunlarımız üniversitede ilgili 

bölüm öğrencileriyle buluşturulacaktır. 

 



 TİDER’in yapmış olduğu anlaşmalarla kampüs çevresindeki işletmelerde  

öğrencilere sağlanan indirimleri kapsayan projedir. 

 

 www.tider.org.tr’de indirim oranları ve işletme isimleri ilan edilir. 

 

 Öğrenci kimliğini gösteren öğrencilere belirlenen oranda indirim sağlanır. 

 

 Anlaşılan işletmelerin girişine TİDER stiker’ları yapıştırılır. 

 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren her yıl düzenli olarak 

mezunlarımıza yönelik hazırlanacak yayındır. 

 



Her sene için belirli bir tarihte tüm mezunlarımızı bir araya getirerek büyük bir 

‘Aile’ olduğumuzu ispatlayacak etkinliktir.  

 Üniversitemizin mezunlarını dönemsel olarak bir araya toplayacak olan 

projedir. 

 

 Örneğin, 2010 yılı Dış Ticaret mezunları gibi. 

Dönem buluşmaları için her bölümden o yıl mezunu bir temsilci seçilecektir. 

Temsilciler bölümleriyle alakalı akademik raporlar sunacaktır. 



Eğitim 
Programları 

Kültür – Sanat 
Aktiviteleri 

Spor Aktiviteleri 

Sosyal 
Aktiviteler 

Aile Unsuru 

Okuma Grupları 



 Lisans ve ön lisans öğrenimi gören öğrenciler 
hariç tüm TİDER üyelerine verilecektir. 
 

 Üniversite giriş-çıkışlarında kolaylık 
Kütüphane, sosyal mekan kullanımı 
Yüksek Lisans için ilave %10 indirim 

 Cemile Sultan Tesisi için üyelik ve indirim 

 İTO’dan ve özel sektörden sağlanacak temaslarla 
anlaşılan firmalarda kart sahiplerine indirimler 



 TİDER faaliyetlerinin mezunlara, öğrencilere, akademik, 
idari personele ve İTO Meclisi’ne mail yoluyla 
duyurulmasını sağlayacak e-bülten’dir. 
 
 

 Genel dağıtım mail yoluyla yapılacak olsa da Rektörlük, 
üniversite danışma, üniversite kütüphane, İTO gibi 
yerlere basılı materyal şeklinde de ulaştırılacaktır. 

 




