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Sıra 
No 

Bölüm Ad Soyad 

1 turizm abdulkadir savaş 

2 turizm abdulkadir sökmen 

3 dış ticaret abdullah aslan 

4 dış ticaret abdullah demir 

5 turizm abdullah sakal 

6 turizm abdullah yeşildağ 

7 turizm abdülkadir sökmen 

8 muhasebe afra variçli 

9 turizm ahmet aydın 

10 dış ticaret ahmet bakır 

11 turizm ahmet ercan 

12 turizm ahmet kaymaz 

13 turizm ahmet turgut eymür 

14 turizm aleyna maradut 

15 dış ticaret ali çil 

16 turizm alican öztürk 

17 turizm alperen alptekin 

18 dış ticaret arda ateş 

19 işletme aslı usta 

20 turizm ayberk kaan uslu 

21 turizm ayfer ertekin 

22 turizm ayhan özgür 

23 turizm aykut aydoğdu 

24 turizm aykut coşkun 

25 dış ticaret aynur başoğlu 

26 turizm aynur yıldırım 

27 turizm aysel karadağ 

28 turizm ayşe görmez 

29 dış ticaret ayşe koçer 

30 turizm ayşe sedef polat 

31 dış ticaret ayşegül ergin 

32 turizm ayşenur aydemir 

33 gıda ayşenur düz 

34 turizm ayşenur yılmaz 

35 turizm ayten özgür 

36 dış ticaret aziz toran 

37 dış ticaret bahar gül 

38 turizm bahar gümüş 

39 turizm bahar şeker 



40 turizm begüm yıldız 

41 turizm berivan çetindağ 

42 dış ticaret berkan özdemir 

43 muhasebe berna biriktir 

44 turizm betül akat 

45 muhasebe beyzanur aydın 

46 işletme bilal acar 

47 turizm bircan yılmaz 

48 turizm bora örer 

49 turizm buket akoğlu 

50 muhasebe buket aydın 

51 turizm buket yılmaz 

52 turizm burak zengin 

53 gıda burçin bayrak 

54 turizm burhan gezer 

55 işletme burhan sağlam demir 

56 muhasebe buse çetinkaya 

57 turizm buse eğritaş 

58 muhasebe buse sahan 

59 muhasebe buse şahin 

60 dış ticaret buse yıldırım 

61 turizm büşra bağdatlı 

62 turizm büşra güven 

63 turizm büşra özcan 

64 turizm büşra yaman 

65 turizm büşra yeşildal 

66 turizm büşra yıldız 

67 turizm caner akhandak 

68 turizm cansu şimşek 

69 turizm cem tatlıcı 

70 işletme cengizhan sağlam 

71 turizm ceren ok 

72 muhasebe ceren yağmur söğütçü 

73 dış ticaret ceyda ceylan 

74 işletme cihan alkan 

75 turizm coşkun kaşıkçı 

76 turizm çağla rabia günenç 

77 muhasebe çiğdem aydın 

78 turizm damla kış 

79 işletme deniz çalış 

80 turizm derya baygınoğlu 

81 turizm dilan geyik 

82 turizm dilara arslan 

83 muhasebe dilara dıştaş 

84 muhasebe dilara düztaş 



85 dış ticaret dilay karabulut 

86 muhasebe dilek gökçe 

87 turizm dönüş okatan 

88 işletme ebral güney 

89 turizm ebru gürpınar 

90 turizm ece yılmaz 

91 turizm ecem güney 

92 işletme eda çay 

93 turizm eda köçek 

94 turizm elif akçaoğlu 

95 işletme elif tugay 

96 turizm elif turan 

97 turizm emine dikbaş 

98 dış ticaret emine koca 

99 işletme emine özgü 

100 turizm emine şen 

101 dış ticaret emine tarhan 

102 turizm emrah onurlu 

103 turizm emrak solak 

104 dış ticaret emre hızarcı 

105 turizm emre seven 

106 turizm emre yılmaz 

107 turizm enes aycan 

108 turizm enes gül 

109 turizm enes kocabaş 

110 turizm ensar aydaş 

111 muhasebe erdem baş 

112 turizm erdoğan köse 

113 muhasebe erhan sarıkaya 

114 turizm erol kurt 

115 turizm ertuğrul öztürk 

116 turizm esra doğan 

117 muhasebe esranur halıcıoğlu 

118 muhasebe fadime kazancı 

119 turizm fatih çil 

120 muhasebe fatih özcan 

121 turizm fatih yılmaz 

122 turizm fatma kaya 

123 turizm fatma şakı 

124 işletme ferda poyraz 

125 turizm ferha kır 

126 muhasebe ferhat berçin 

127 muhasebe ferit perçin 

128 turizm figen ataç 

129 muhasebe filiz türet 



130 turizm fuat doğru 

131 turizm funda bozan 

132 muhasebe furkan atışman 

133 turizm furkan çetin 

134 turizm furkan dede 

135 turizm furkan yiğit 

136 dış ticaret gamze berkli 

137 turizm gamze dinçer  

138 turizm gaye durgut 

139 turizm gökhan aşık 

140 turizm gökhan çetin 

141 turizm gökhan şimşek 

142 turizm gökmen mutlu 

143 işletme görkem öztürk 

144 turizm gözde yıldız 

145 dış ticaret gurbet rana 

146 dış ticaret gülçin hürdeniz 

147 turizm gülnur balcılar 

148 turizm gülseren demir 

149 turizm gülsüm özçelik 

150 turizm habibe şahin 

151 turizm hafne özcan 

152 muhasebe hakan düz 

153 turizm halil çivici 

154 dış ticaret halil ibrahim dinç 

155 turizm halim dolu 

156 dış ticaret halime esmersoy 

157 dış ticaret hamdi kasaba 

158 gıda hande karabulut 

159 muhasebe handenur özenç 

160 turizm hanım ulaş 

161 turizm hasan hüseyin işbilir 

162 muhasebe hasan kaşıdam 

163 turizm hasan mert bakşi 

164 dış ticaret hatice çelik 

165 muhasebe hatice horoz 

166 gıda hatice karagözoğlu 

167 turizm hatice varol 

168 muhasebe hayriye başaran 

169 turizm hıdır can yıkılmaz 

170 turizm hilal ceyhan 

171 turizm hilal kanıpek 

172 gıda hilal özdemiroğlu 

173 dış ticaret hüseyin can şimşek 

174 turizm hüseyin çaloğlu 



175 turizm ibrahim ali türkoğlu 

176 turizm ibrahim çil 

177 turizm ibrahim halil kıran 

178 turizm ibrahim hamurcu 

179 turizm ibrahim incesu 

180 turizm ibrahim solmaz 

181 turizm idil ipek filiz 

182 turizm ilyas eski 

183 turizm irem kaçar 

184 turizm ismail şeker 

185 turizm ismail tuncer 

186 turizm kader gamze kıncı 

187 turizm kader oymak 

188 turizm kadir akyüz 

189 dış ticaret kadir ekşioğlu 

190 turizm kadir kalfa 

191 turizm kadriye akşahin 

192 turizm kardelen alpaslan 

193 turizm kasım şen 

194 muhasebe kayahan tok 

195 dış ticaret kerim dal 

196 turizm kezban kaya 

197 muhasebe kubilay aziz mutlu 

198 dış ticaret kübra çalışkan 

199 muhasebe kübra hanım 

200 turizm kübra katay 

201 turizm kübra özmen 

202 dış ticaret kübra şen 

203 turizm kübranur derbent 

204 turizm levent keskin 

205 turizm mehmet altınbaş 

206 turizm mehmet danışman 

207 muhasebe mehmet dedeoğlu 

208 turizm mehmet gültekin 

209 turizm mehmet güney 

210 işletme mehmet sevencan 

211 turizm melek eğilmez 

212 turizm melih taş 

213 turizm melike demir 

214 gıda melike efe 

215 turizm melike gerede 

216 dış ticaret melike kaşıkçı 

217 turizm melisa bedir 

218 turizm meltem karabaş 

219 turizm meltem taracı 



220 turizm mert akçay 

221 turizm mert bircan 

222 turizm mert yılmaz 

223 turizm mert yürekli 

224 turizm mertcan bayrak 

225 turizm mertcan bulut 

226 turizm mertcan erdemir 

227 muhasebe merve aslan 

228 muhasebe merve dengiz 

229 turizm merve kadem 

230 turizm merve öztürk 

231 muhasebe mervegül aksu 

232 işletme meryem hacıoğlu 

233 dış ticaret mine kızıl 

234 işletme miral onbaşı 

235 turizm muazzez uysal 

236 turizm muhammet can 

237 muhasebe muhammet durmaz 

238 turizm muhammet fatih şüt 

239 muhasebe muhammet posmaz 

240 turizm muhammet söğüt 

241 dış ticaret muhammet şahiner 

242 turizm muhammet şit 

243 turizm muharrem akgüven 

244 dış ticaret murat kurt 

245 turizm murat temir 

246 turizm mustafa özdemir 

247 turizm mustafa özekin 

248 muhasebe mücahit sarı 

249 turizm mümin örnek 

250 turizm münevver katar 

251 turizm naci topçuoğlu 

252 turizm naciye ersen 

253 turizm naşide örünç 

254 turizm nazan kaya 

255 turizm nazmiye özcan 

256 turizm necdet arabacı 

257 turizm nedret edanur gündüz 

258 turizm nergis pınar 

259 turizm nilay yıldız 

260 turizm nur demirtaş 

261 turizm nur satı altınsoy 

262 turizm nurdan özmen 

263 turizm nurgül çoban 

264 turizm nurten buket 



265 muhasebe oğuz oruç 

266 işletme oğuzhan bayraktar 

267 turizm oğuzhan erçelik 

268 muhasebe okan aslan 

269 turizm onur ekinci 

270 işletme onur genç 

271 muhasebe onur ilit 

272 turizm onur keskin 

273 dış ticaret onur koçar 

274 muhasebe onur setrekli 

275 turizm onur yukluk 

276 turizm onur yüksel 

277 turizm ömer faruk üren 

278 turizm ömür teni 

279 turizm önder kethüda 

280 turizm özgür ünlen 

281 turizm rabia kuru 

282 turizm rahmi egemen sönmez 

283 turizm ramazan karaağaç 

284 turizm ramazan onur 

285 dış ticaret recep durmuş 

286 turizm recep yılmaz 

287 dış ticaret reyhan toy 

288 muhasebe rümeysa ayşe topkaya 

289 muhasebe rümeysa taş 

290 turizm rüveyda gören 

291 turizm rüveyda özkan 

292 turizm sait can 

293 işletme salih gökçebaş 

294 muhasebe selin görele 

295 turizm selin yalnız 

296 turizm selma akmısır 

297 turizm semih coşkun 

298 turizm semra bayrak 

299 turizm sena çakıroğlu 

300 turizm sena güner 

301 muhasebe seray güneş 

302 turizm serdar solmaz 

303 turizm seren çelik 

304 işletme serenay lokum 

305 turizm serhan aytaç 

306 turizm serhat yılmaz 

307 turizm serpil demircan 

308 turizm serpil yeşilçimen 

309 muhasebe seval ışık 



310 turizm seval özkanlı 

311 turizm sevgi nefesoğlu 

312 turizm sevgi taktuk 

313 turizm sevilay aslan 

314 muhasebe seyit eren sezer 

315 dış ticaret sibel beşik 

316 gıda sinem çarkçı 

317 turizm sinem görmek 

318 turizm sinem kandemir 

319 turizm soner dindar 

320 muhasebe songül ergin 

321 muhasebe suat elmas 

322 turizm sultan burcu koç 

323 turizm sümeyye gizem kaya 

324 turizm sümeyye gümüş 

325 muhasebe şengül ergin 

326 dış ticaret şerife kayadibi 

327 turizm şevket emre altıntaş 

328 turizm şeyma birgül 

329 turizm şeyma çevirme 

330 dış ticaret şeyma çiçek 

331 muhasebe şeyma güner 

332 turizm şeyma özen 

333 muhasebe şeyma ünal 

334 muhasebe şeymanur güner 

335 turizm şule betül 

336 turizm şule güleç 

337 turizm şuranur çenkaya 

338 turizm taha demircioğlu 

339 turizm talha mıntncık 

340 turizm tansu özkan 

341 dış ticaret tansu özkara 

342 turizm tayyibe akbaş 

343 turizm tuana burah 

344 işletme tuba çetinbaş 

345 muhasebe tuğba cantaş 

346 turizm tuğba yavuz 

347 muhasebe  tuğbanur cantaç 

348 turizm tuğbanur yılmaz 

349 işletme tuğçe sevinç 

350 turizm tuğçe topçu 

351 muhasebe tuğçe yalnız 

352 muhasebe tuğçe yılmaz 

353 turizm tuğçem topçu 

354 turizm turan hasan çakır 



355 turizm ufuk sorucu 

356 turizm uğur özkan 

357 turizm uğurcan aslan 

358 turizm ulaş erkan 

359 turizm umut karaman 

360 turizm umut ulamış 

361 turizm umutcan gümüşlü 

362 turizm utku aydın 

363 turizm vedat bağ 

364 turizm vildan durgut 

365 muhasebe volkan demirel 

366 turizm yağmur bayram 

367 turizm yağmur hançerlioğlu 

368 turizm yağmur horoz 

369 muhasebe yakup ertaş 

370 turizm yaman ocakçı 

371 turizm yeter aygül 

372 turizm yılmaz bahadır 

373 turizm yunus emre güler 

374 işletme yusuf çetinaslan 

375 turizm yüsra yetimler 

376 turizm zehra ağır 

377 muhasebe zehra can 

378 muhasebe zekeriya çelik 

379 turizm zerrin koçoğlu 

380 turizm zeynep alkış 

381 turizm zeynep kılınç 

382 muhasebe zeynep şahin 

383 turizm zübeyde sümeyye selçuk 

384 dış ticaret zülal yemenici 

 


