
Qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdföçqwertyuiopgüasdf

g 

hjklsihttps://youtu.be/hHczF1rmPTo (otobiyografi videosu) 

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

 

 

 

Dr. Nurettin AYDIN  
 

Özgeçmiş 
 
 

www.nurettinaydin.com  

 

  

https://youtu.be/hHczF1rmPTo
https://youtu.be/hHczF1rmPTo
http://www.nurettinaydin.com/


 

2 

ÖZET SAYFASI 

 

1. ENERJİ ALANINDA PATENTLERİ OLAN ENERJİ BAKANLIĞI ÇALIŞANI: 
6’sı PATENTLİ birçok BULUŞ 

İLGİLİ ALAN PATENT NO 

Yenilenebilir Enerji 2009/01038 
Yenilenebilir Enerji 2009/03009 
Bilişim  2012/12739 
Yenilenebilir Enerji 2015/11939 
Yenilenebilir Enerji 2015/16257 
Mühendislik 2012/15024 

 

2. SOSYAL GİRİŞİMCİ:  
- 30’u AŞAN GÖNÜLLÜ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROJESİ İLE 300 CİVARI AİLEYE İŞ 

KURDU 

 

 

3. YAZAR:  
- 16 KİTAP 

- Yüzlerce makale ve köşe yazısı 

 

4. MULTİ-DİSİPLİNER BİLİM İNSANI: doktora dahil farklı disiplinlerden 8 diploma 

DÜZEY BÖLÜM 

1-Doktora Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler 
2-Master İşletme Yönetimi MBA 
3-Lisans Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 
4-Lisans İktisat 
5-Lisans  Sosyoloji 
6-Lisans  Uluslararası İlişkiler 
7-Ön lisans  Elektrik 
8-Ön lisans Halkla İlişkiler 

 

5. KONUŞABİLDİĞİ DİLLER: 4 (Türkçe, Kürtçe, İngilizce, İspanyolca) 
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Birinci bölüm: PATENTLİ BULUŞLAR (sayfa 3-4) 

İLGİLİ ALAN İÇERİK 

Yenilenebilir Enerji Patent No: 2009/01038 
 

 
 

Düşük sıcaklıktaki termik atıklardan 
yenilenebilir enerji üretimi 
-Termik santral soğutma ısıl atıkları, baca 
ısıl atıklarından,  
-50 dereceden itibaren Jeotermal 
kaynaklardan, 
-Sanayi ısıl atıklarından, vb. 
 
Termodinamik yasalarına göre havayı ısıl 
atıklarla ısıtır ve bir bacaya yönlendirir. 
Bacada 7/24 kesintisiz dikey rüzgar 
üreterek enerji üretir.  
 
 

  

Yenilenebilir Enerji Patent No: 2009/03009 

 

Güneş ışığını çukur aynalar aracılığı ile 
merkezde konsantre eder.  
Aynalar güneşi izleme sistemine sahip 
oldukları için gün boyunca odak takibi 
sağlanır. 
Odakta toplanan ışık, vakum içi ayna olan 
borular aracılığıyla taşınır. 
Taşınan ışık karanlık mekanların 
aydınlatılmasında kullanılabileceği gibi 
enerji üretiminde de kullanılabilir. 
 
Birden fazla ünitedeki ışık toplanarak 
yüksek enerjilere erişilebilir. 

  

Bilişim Patent No: 2012/12739 
http://www.nurettinaydin.com/video/nuaplus-
sunum.mp4 NUAPLUS PROJE VİDEOSU 

2012 yılında, henüz mevcut sosyal medya 
devlerinin kullandıkları reklam tekniği 
yokken, mesleğe, yöreye, lokale veya globale, 
müşteri profili belirleyerek reklam ve tanıtım 
yapma algoritmasını geliştirmiştir.  
Bugün, bu alandaki reklam geliri yıllık trilyon 
doları bulmaktadır. 
Tüm filmleri, müzikleri, kitapları, dergileri 
izleyicilere, belirli oranda reklam izlemeyi 
kabul etmeleri şartıyla ücretsiz sunmayı teklif 
etmektedir. Yatırımcı ortak bulunamadığı için 
zamanında başlatılamadı ve piyasayı diğer 
sosyal medya devleri kapattı.  

 
  

http://www.nurettinaydin.com/video/nuaplus-sunum.mp4
http://www.nurettinaydin.com/video/nuaplus-sunum.mp4
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Yenilenebilir Enerji Patent No: 2015/11939 

 

Suni Rüzgar Bacası, Faydalı Modeli  

  

Yenilenebilir Enerji Patent No: 2015/16257 

 
 
 

Güneş Enerjisi Fotovoltaik pillerin 
verimini yükseltmeyi amaçlayan yarım 
küre tasarımdır.  
Güneşin parladığı her saate, doğrudan ışık 
alacak bir yüzey sağlayarak teorik olarak 
%42’lik bir verim artışı öngörmektedir. 
Tasarım hem GES santralleri hem de 
sokak lambası, park bahçe aydınlatması, 
yol aydınlatması gibi açık alan 
aydınlatmaları amaçlı düşünülmüştür.  

  

Solar Kapı Numarası Patent No: 2012/15024 

 

Akşam karanlığında apartman 
numaralarının görünür olmasını 
sağlayacak, estetik, belirli bir standarda 
sahip ve kendi kendisini gün ışığında şarj 
eden aydınlatmalı kapı numaraları 
projesidir.  
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İkinci bölüm: SOSYAL GİRİŞİM VE GÖNÜLLÜ PROJELER (sayfa 5-9) 

S.S. Bağışlı (Hakkari) 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi (Kurucu, Projelendirici, 

Yönetim Kurulu Başkanı) 

 

2002 yılında, kalkınma modelini uygulamak için kurmuş 
ve 2010 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürütmüştür. 

- Toplam 5 projeyi bizzat hazırlamış (2 Arıcılık, 1 
Cevizcilik, 1 Koyunculuk, 1 Süt İneği),  

- 3’ünü bizzat uygulamıştır. Koyunculuk ve 
Sütçülük projeleri, üyelerin vazgeçmesi 
nedeniyle uygulanmamıştır.  

- Proje çıktıları sonucu, isteyen herkese proje 
sahasındaki 6 köyde iş olanağı sağlanabildiği 
kanıtlanmıştır. 

- Kooperatifçilik konusunda, akademik alanda asla 
elde edilemeyecek pratik saha deneyimleri elde 
edilmiştir. 

  

 
 
 

DESAN LTD.- OVAŞ A.Ş.  
 
 
 
 

 
 
 (Kurucu ve projelendirici) 
 
 
 

 

1997-2000 tarihleri arasında, Doğu Anadolu Bölgesinde, 
hayvancılığı modern tekniklerle geliştirmek, çiftlikten pazara bütün 
süreçleri entegre bir sistem içinde değerlendirmek ve bölge 
ekonomisine, kalkınmasına, istihdamına önemli bir katkı sağlayacak 
bir proje geliştirilmiştir. Proje kapsamında öncelikle Hakkari'de bir 
model kurulması, ardından modelin tüm bölgeye yaygınlaştırılması 
hedeflenmiştir. DESAN Ltd. Şti. (aile şirketi) çatısı altında başlatılan 
proje Hazine Müsteşerlığından yatırım teşvik belgesi aldıktan sonra, 
bölgeden katılımları teşvik etmek amacıyla, nevi değişikliği yoluyla 
anonim şirkete (OVAŞ A.Ş.) dönüştürülmüş, Özel İdare, Köylere 
Hizmet Götürme Birlikleri, Belediyeler ve işadamlarının katılımıyla, 
çok ortaklı ve yüksek sermayeli bir hale getirilmiştir. Proje için 
Yüksekova ilçesinde 110 dönüm hazine arazisi tahsis edilmiş  

Proje kapsamında OVAŞ köylerde çiftlikler kuracak ve onları 
köylülere/çiftçilere teslim edecektir. çiftçilere aynı zamanda canlı 
materyal, yem, ilaç, veterinerlik hizmetleri de verilecek ve pazar 
garantisi sağlanacaktır. Çiftçiler hiçbir sorun ile uğraşmadan, sadece 
çiftçilik faaliyetine odaklanacak, diğer tüm girdi, tedarik ve pazar 
sorunları OVAŞ bünyesinde çözülecektir. Kesim dönemi geldiğinde, 
OVAŞ çiftçiye bir fiyat teklifinde bulunacak, çiftçi, piyasadaki diğer 
tekliflere bakarak, önerilen teklifi yeterli bulursa, hayvanları kesim 
için OVAŞ'a satacaktır. OVAŞ, sezon boyunca çiftçi adına yaptığı 
maliyetleri düştükten sonra, çiftçiye ödeme yapacak ve beslenmesi 
için yeni canlı materyaller verecektir. Çiftçi, hayvanları, OVAŞ'ın 
dışında başka birine satmak isterse, OVAŞ'ın kendisi için yaptığı 
harcamaları ödeyecektir. OVAŞ, çiftliklerden aldığı hayvanları kendi 
kesimhanesinde işleyecek ve pazara sürecektir. (Biyolojik arıtma 
tesisi ve soğuk muhafaza depoları olan yüksek kapasiteli bir 
kesimhane kurulduktan sonra, ortakların farklı hesaplarından dolayı 
proje kapsamındaki Deri Fabrikası, Yem Fabrikası, Eğitim Çiftliği, 
Köylerde Sözleşmeli Çiftlikler gibi kısımlar tamamlanamamıştır. 
Böylece bölgenin diğer illerinde de tekrarlanarak geniş istihdam ve 
bölgesel kalkınma potansiyeli olan proje yarım kalmıştır. ) 

Bu sistem içinde, küçük üretici ve emekçi sınıfında olan 
köylü/çiftçilerin en büyük sorunları; değerinde pazar, uygun maliyete 
girdi ve veterinerlik hizmet edinmek, yüksek kaliteli ve verimli canlı 
materyal edinmek, çağdaş gelişmlerden yararlanarak en doğru 
besiciliği öğrenmek gibi tüm sorunlar şirket tarafından çözülmektedir. 
Şirket açısından da, kesimlik hayvan tedarik sorunu çözülmüş 
olacaktır. 
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HİZMET GÖNÜLLÜLERİ 
DERNEĞİ 
 
 
 
 
 
 
 
(Kurucu Başkan) 
 
VİDEO: https://youtu.be/lFsdLF1FKys  

1997-2002 Hakkari’de bölgesel kalkınmayı organize edecek 
bir platform olarak kurulmuştur. Ankara’ya yerleştiği için 
yönetimi devrettiği arkadaşları derneği kapatmışlardır. 
 
2007-2010 Ankara’da kurmuştur. 30 civarında gönüllü 
projeyi bu dernek kapsamında hazırlamış ve ihtiyaç 
sahiplerine iletilmiştir. Bu projeler ile birçok aile küçük 
işletme sahibi olarak kendi işinin sahibi olmuştur. 
 
Kardeşini Kucakla gibi birkaç sosyal projenin kamuya 
sunulması bu kurum çatısı altında gerçekleşmiştir. 
(2010 yılında maddi olanaksızlıklardan dolayı fesih yoluna gitmiştir) 

  

ZÜMRÜD-Ü ANKA PROJESİ 
  
 
 
 
 
 
 
 
VİDEO: https://youtu.be/lFsdLF1FKys 

Zümrüd-ü Anka projesi kapsamında bölgesel 
kalkınma konusunda bilinçlendirme çalışmaları 
yapmak amacıyla tanıtım etkinlikleri yapılmıştır. 

Giderlerinin tamamı Dr. Aydın tarafından 
karşılanan 3 afiş uygulaması, 5 bülten uygulaması, 
bir plaket töreni uygulaması, iki web sayfası ve 
basın etkinlikleri ile Hakkari il ve ilçelerinde geniş 
kesimlere ulaşılmıştır. 

 

  

SRAP ARICILIK PROJESİ 

 
PROJE YAZIM VE KOORDİNATÖRLÜK 

2007-2008 Hakkari Bağışlı ve yöresi 

- 37 kişi teorik ve pratik arıcılık eğitimlerinden 

geçirildi, ardından arı kolonileri ve malzemeleri 

teslim edilerek üretime başladılar. 

- Halen bal üretimi devam etmekte ve bazı aileler 

geçimlerini bu yoldan sürdürmektedirler. 

http://www.nurettinaydin.com/kalkinma-calismalari/ 

  

DAKP ARICILIK PROJESİ 

 
 
PROJE YAZIM VE KOORDİNATÖRLÜK 

2008-2009 Hakkari Bağışlı Yöresi 

- 20 kişi teorik ve pratik arıcılık eğitiminden 

geçirilmiştir. Daha sonra her birine 30 kovanlık canlı 

arı, arıcılık malzemeleri ve bir yıllık mum, şeker, ilaç 

verilmiştir 

- Halen bu faaliyetten geçimini sağlayan aileler 

mevcuttur. Yörede yüksek kaliteli çiçek balı üretimi, 

alternatif bir geçim kaynağı olarak köylüler 

tarafından benimsenmiştir. 

 

https://youtu.be/lFsdLF1FKys
https://youtu.be/lFsdLF1FKys
http://www.nurettinaydin.com/kalkinma-calismalari/
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DAKP CEVİZ BAHÇECİLİĞİ PROJESİ 

 
PROJE YAZIM VE KOORDİNATÖRLÜK 
 

AMAÇ: Bölgede ceviz bahçeciliğinin gelişmesi ve 
ekonomik bir değer üretmesi için model oluşturmak.  

- 2008-2009 Hakkari Bağışlı yöresinde 100’er 
sertifikalı ceviz fidanını içeren, gübresi ve tel 
örgüsü dahil 50 bahçenin tüm malzemesi 
sağlandı, kişilere teorik ve pratik eğitimler 
verildi, bahçeler kuruldu. 

- Cevizler ürün vermeye ve ailelere alternatif bir 
gelir kapısı oluşturmaya başlamıştır. 

- Projenin asıl başarısı, 5-10 yıl içinde ceviz 
veriminin yükselmesi ile sağlanacaktır. Yüksek 
geliri gören köylüler ceviz bahçeciliğine 
yönelecek ve proje asıl hedefine ulaşmış 
olacaktır. 

  

 
Kamuda Liyakat Platformu 
 
Web sayfası: 
http://www.kamudaliyakat.org/ 
 
 

Kamu kurumlarında, liyakat ilkesinin gözetilmesi yönünde 
duyarlılık oluşturarak; 

- İşe giriş, terfi ve yükselmelerde adil bir sistemin 
oluşmasını teşvikle, sosyal adalete hizmet etmek, 

- Liyakatli kamu çalışanlarını teşvik ederek, Kamu 
bürokrasisi eliyle sunulan hizmetin kalitesini 
yükseltmek amaçlanmaktadır. 

- Platform yaklaşık 10 yıldır (2011’den beri)faaliyeti 
sonucu, Kamuda Liyakat görünür hale gelmiş hatta 
bu isimle sendikalar dahi kurulmuştur. 
VİDEO: https://youtu.be/JIj2z24C4_0 

  

KARDEŞİNİ KUCAKLA 
Girişimi 
 
 
VİDEO: https://youtu.be/RQ3RSGIo8dg  

 
 

Türkiye’de Kürt sorununun çözümüne yönelik “sosyal temas” 
projesi. 
Proje kapsamında Doğu Anadolu’dan Kürt aileler ile Batı 
Anadolu’dan Türk aileler, gönüllü olarak, tüm aile fertleri ile, 
birbirlerini bir hafta evlerinde ağırlayacak ve iki kesim 
arasında sosyal temas pekiştirilecektir. 
Vakıfbank Sponsorluğunda 5000 kitapçık basıldı ve siyasal 
aktörlere dağıtıldı.  

- Projede önerilen fikir MEB ve TURKCELL aracılığıyla 
“Gönül Köprüsü” olarak (kısmen) uygulandı. 

- 130. 000 öğrenci ve ailesiyle sosyal temas pekiştirildi. 

  

kankim 
iyiliğin akıllıcası 

 

Proje, kan temininde kredi sistemi kurmayı ve böylece kan 
bağışını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

- Kan bağışı yapan birey, bağış yaptığı her ünite kan 
için  +1 kredi kazanacak, 

- İhtiyacı olduğunda bu kredisi oranında kendsine kan 
temini sistem tarafından garantilenecek. 

- Projenin uygulanmasına Sağlık Bakanlığı izin 
vermemiş (2013), ancak proje fikrini “organ 
bağışında kredi sistemi” şeklinde uyarlamıştır. 

http://www.kamudaliyakat.org/
https://youtu.be/JIj2z24C4_0
https://youtu.be/RQ3RSGIo8dg
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http://www.drnua.com/ 

dr.nua markası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 
Özkaynakla kalkınabilmesi için bilinçlendirmeye yönelik 
faaliyetlerin finansmanını sağlaması için oluşturulmuştur. 

- Bu isimle şimdiye kadar 6 kitap yayınlanmış, 

- 3 seminer dizisi hazırlanmış ve sunulmaya 
başlanmıştır. 

- Faaliyetler yeterli bilinirlik oluşturmak amacıyla 
şimdilik ücretsiz verilmektedir. 

  

 
2018 
 
VİDEO: https://youtu.be/i5iv7eNU2g8  

NuaNet, tarladan, üretim tezgahından kapıya kadar, küçük 
üretici, küçük nakliyeci, küçük perakendeci ve tüketiciyi önce 
ağlar vasıtasıyla organize eden, sonra bu ağları birbirine 
entegre eden, tüm tedarik zincirini örgütleyen entegre ağlar 
yaklaşımıdır. Detayları için video linkine bakınız. 

- Çiftçiyi ve küçük üreticiyi korur 

- Küçük nakliyeciyi korur 

- Bakkalı, manavı, şarküteriyi korur 

- Dar gelirli tüketiciyi korur 

- Geniş İstihdam yaratır  

- Gelir dağılımını dengeleyerek sosyal adaleti sağlar 

  

 

 
VİDEO: https://youtu.be/dovVmsdMVkM  

 

 

NuaNet Entegre Ağları içinde, köylerdeki küçük tarımsal 
üreticilerin, üretim içinde kalmalarını sağlayarak 
geçinebilmelerini temin eden üretim ve organizasyon ağıdır. 

- Köylünün girdilerini ölçek ekonomisi ile tedarik eder 
ve rekabetteki dezavantajını giderir 

- Pazara erişim garantisi vererek ürettiğini satamama 
riskini ortadan kaldırır 

- Üretim miktarı ne olursa olsun, ürettiğinden kazanç 
sağlamasına imkan verir 

- Toprağı, havayı, suyu temiz korur 

- Tarımsal ürünleri kirletici etkiler, ilaçlar ve 
kalıntılardan uzak tutar 

- İstihdam yaratır, milli geliri arttırır 

  

 
VİDEO: https://youtu.be/B7FBHwTgI4s  

 

NuaNet Entegre Ağları içinde hayvancılık köylüsünün üretim 
ve organizasyon ağıdır 

- Köylüye damızlık hayvan sağlar 

- Yem, ilaç, veterinerlik desteği sağlar 

- Alım garantisi verir 

- Aldıklarını işleyerek NuaNet Entegre ağları üzerinden 
pazara sunar 

- İstihdam yaratır, gelir arttırır 

- Sağlıklı ve kaliteli Et üretimini yurt içinde güvenceye  

  

http://www.drnua.com/
https://youtu.be/i5iv7eNU2g8
https://youtu.be/dovVmsdMVkM
https://youtu.be/B7FBHwTgI4s
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VİDEO: https://youtu.be/k3g5IpP1zWc  
 

NuaNet Entegre Ağları içindeki Lojistik Ağlarıdır 

- “ambar”, il düzeyindeki stok yönetim, dağıtım ve 
toptan satış merkezleri ağıdır.  

- Terdik zincirinde öncesinde “eköy” ve “HİKO” ağları 
yer alır. Tedarik zincirinde müşterileri ise “depo” ve 
“naki”dir. 

- “depo” ilçe düzeyindeki stok yönetim, dağıtım, 
toptan ve perakende satış ağlarıdır. Tedarik 
zincirinde müşterileri “e-müşteriler”, “baki” ve 
yerinde toptan alan müşterilerdir. 

- “naki” şehirler arası ve şehir içi taşımayı yapacak, 
küçük aile nakliyecileri esnek ağıdır. “eköy”, “HİKO”, 
“ambar”, “depo”, “baki” ve toplu sipariş veren “e-
müşteri”lerin nakliye hizmeti verir. 

- “naki” sayesinde bir kamyonu veya hafif ticari aracı 
olan her aile kendi işinin patronu olarak ayakta 
kalabilir, esnek iş modeli içinde dilediği zaman, 
dilediği yerdeki işleri yapmayı seçebilir. 

  

 
 
 
VİDEO: https://youtu.be/ZzgowZWaUpQ 

“baki” NuaNet Entegre Ağları içinde zincirin son halkası 
olarak çalışır. Bir nevi “bayi-bakkal”, “bayi-manav”, “bayi-
şarküteri”, “bayi-kasap” vs. gibidir. 

- 100.000 (yüzbin) şubesi olan bir zincirdir. 

- Her birim bir aileye aittir, fakat hepsi tek merkezden 
organize edilerek bir şirket gibi işler, 

- Küçük perakendecinin zincir market karşısında 
rekabet etmesini, ayakta kalmasını hatta galip 
gelmesini amaçlayan bir ağ tasarımıdır. 

- Yüzbinlerce aileye işini iade etmeyi hedeflemektedir. 

- Birkaç perakende zincirinin kasasında biriken milyar 
dolarları yüzbinler arasında pay ederek gelir adaleti 
sağlar. 

- Küçük sermayeli aile işletmelerinin işsiz kalmalarını 
önler ve yeni yüzbinlerce kişilik istihdam sağlar. 

- Elektronik alışverişte en yakın noktadan temin ve 
teslim olanağı sağlayarak perakende sektörünün 
hakimi olur. 

- TANITIM VİDEOSUNA MUTLAKA BAKINIZ!!! 

 
VİDEO: https://youtu.be/IB3MynERABU  

Elini kaldır Birlikte Başaralım hareketi, temiz, adil, zengin bir 
birey, bir ülke ve bir yeryüzünü hedefleyen bir yeniden inşa 
hareketidir.   

 

 

 

https://youtu.be/k3g5IpP1zWc
https://youtu.be/ZzgowZWaUpQ
https://youtu.be/IB3MynERABU
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Üçüncü bölüm:  KİTAPLAR VE AKADEMİK MAKALELER (sayfa 10-13) 

 

Yazar: Dr. Nurettin AYDIN 
Gece Yayınları 2014 
2014 yılında Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve 
Sosyal Bilimler Bilim Dalında tamlanan doktora çalışmasının saha 
çalışmasını içeren tezidir. 
 
Türkiye’de Kürt Sorunu Çözüm Sürecinde Algının Yeniden İnşası, başlıklı 
doktora tezinden tıpkıbasım akademik kitap.  
 

 

Yazar: dr.nua 
Yayıncı: Gece Yayınları 2014 
 

Herkes kendi etrafına ördüğü kozasında yasamaktadır. Herkesin gerçeği, 
kendisi tarafından örülen ve içinde yasadığı kozanın çeperleri tarafından 
belirlenir. O kozanın içinde aslında herkes kendi rüyasını yasamaktadır. 
Bir gün, bir yavru kedi çıkagelir ve rüyanın çeperine bir pençe atarak 
yırtar. Artık rüya ile gerçek, bir daha eskisi gibi olamayacak ve bir daha 
ayıklanamayacak şekilde birbirine karışır. Uyuduğunuzda sabah hangi 
hayata uyanacaksınız? ROMAN 
https://www.kitapyurdu.com/kitap/kefaret/354322.html  

 

Yazar: Dr. Nurettin AYDIN 
Yayıncı: Google kitaplar 2015 
https://play.google.com/store/search?q=nurettin%20ayd%C4%B1n&c=books&hl=tr 
Bu çalışma, eşitsizlik teorisini farklı birkaç perspektiften irdeleyerek, 
sunulan modele önce fikri altyapı hazırlamaktadır. Çünkü mevcut liberal 
ekonomik sistem ve liberal siyasal sistemlerin kendi işleyişlerinden doğan 
yapısal eşitsizlikler vardır. Liberal ekonomideki üretici hegemonyasının 
tezahürü olan arz-talep dengesi yerine burada, tüketimin kalkınma için 
araçsallaştırıldığı ve birçok eşitsizliği dengelediği yeni bir model 
sunulmaktadır. Bu model temelinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinin kalkınmasının sağlanması yanında, Türkiye veya dünyanın 
başka yerlerindeki az-gelişmiş bölgelerin kalkınması da aynı yolla 
sağlanabilecektir. Bununla birlikte küçük esnaf, küçük üretici, küçük 
perakendecilerin büyük fabrikalar ve marketler zinciri karşısında işlerini 
koruyabilecekleri, hatta piyasada örgütlü bir hakimiyet kurabilecekleri, 
işsizliğin azaltıldığı bir modeldir bu. Çünkü bakkalın, mahalle manavının, 
zanaatkarın, iki ineği olan köylünün, bir dönüm tarlası olan çiftçinin büyük 
sermaye karşısında ayakta durması gün geçtikçe zorlaşmaktadır.  
Buradaki model daha adil, daha insani, daha sağlıklı bir kalkınma modeli 
önermektedir. 
 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/kefaret/354322.html
https://play.google.com/store/search?q=nurettin%20ayd%C4%B1n&c=books&hl=tr
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Yazar: Dr. Nurettin AYDIN 
Yayıncı: Google kitaplar 2017 
https://play.google.com/store/search?q=nurettin%20ayd%C4%B1n&c=books&hl=tr 
Türkiye'de Kürt Sorunu gerçekte nedir? 

Bizim gündelik dünyamız algılar dünyasıdır. Gündelik dünyamızı, içindeki her şey 
ile birlikte, zihnimizde, her gün yeniden kurarız. Dış dünyanın içeride bir iç 
modelini oluşturur ve dış dünyayla bu iç model üzerinden bağlantı kurarız. İşte 
buna "ALGI" diyoruz.  
Algı verilerini duyularımız üzerinden dış dünyadaki "OLGU"lardan elde ederiz. 
Demektir ki bir OLGU dünyası vardır, bir de bizim içeride oluşturduğumuz onun 
zihinsel modeli ALGI dünyası vardır. Ne var ki bizim gündelik kararlarımızı 
verirken referans aldığımız dünya Algı dünyasıdır. Kararlarımızı algılarımıza göre 
veririz ve Algı dünyası bazı zamanlarda Olgu dünyasının aynısı değildir. İşte bu 
bağlamda, Türkiye'de Kürt Sorununun da Algısı ve Olgusu birbirinden hayli 
farklıdır. Yozgat'taki bir Türk ile Hakkari'deki bir Kürt için Kürt Sorunu farklı 
algılanmaktadır. Daha da önemlisi devlet katında da Kürt Sorununun bir algısı 
vardır ve bu algıların her biri hem birbirinden hem de olgunun kendisinden 
farklıdır. Böyle bir durumda sorun nasıl çözülecektir?  
Olgu ile algılar arasındaki fark anlaşılmadan ve mevcut algıların dirençleri 
hesaba katılmadan bu sorun daha çok can yakmaya devam edecek gibi 
durmaktadır. Önce bu algılar sorunu çözülmelidir ve bunlar birer sosyal inşa 
ürünüdürler. O zaman bu sosyal inşaların yeniden inşa edilmesi ve çözüm için 
uygun hale getirilmesi gerekir. Bu da yeniden inşa demektir.  

 

 

Yazar: dr.nua 
Yayıncı: Google kitaplar 2017 
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr 
“…Ortaya konuşulsa da herkes kendisi için söyleneni duyar. Senin için konuşulmasaydı 
duymazdın, senin görmen için sahnelenmeseydi görmezdin, tanık olmazdın. Milyarlarca 
insan var dünyada, sen kaç tanesinin konuştuklarını duyabiliyorsun? Kaç tanesinin 
yaşantısından bir kesit görebiliyorsun? Senin göreceğin yerde, duyacağın mesafede 
olanlar sana özeldir. Senin gibi gören başkaları da varsa onlara da özeldir. Her birinizin 
alacağı pay farklıdır. Sen kendi payını alacaksın o tanık olduğundan…” 
Bir başka bakış gerek her günkü gerçekliğe… O gerçekliğin maskesini soyacak, sahte bir 
gerçeklik olduğunu sergileyecek kışkırtıcı bir itki… 
Her kilide uyan bir anahtar olmadığı gibi her şeyi anlama kavuşturan bir tek bir gerçek 
yoktur… Her kes kendi yolunu bulur, diğerlerinin yolunda yürümekten yorulduktan 
sonra ancak. Bir tek şeye ihtiyacı vardır kendi yolunu arayanın, “yürüdüğü yolu 
sorgulamak”. Yürüyen yaklaşır, arayan herkes bulmasa da bulanlar sadece arayanlardır. 

 

Yazar: dr.nua 
Yayıncı: Google kitaplar 2018 
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr 
Neden başka bir kişilikte değil de bu kişilik? Neden başka bir hayat değil de bu hayat? 
Başka bir coğrafya değil de bu coğrafya? Neden başka bir zaman değil de bu zaman? 
Başka bir aile değil de bu aile? Çoğunlukla kader deyip geçeriz bu soruların cevaplarına.  
Düşünsenize, gece yatağa şimdiki kişiliğiniz ve hayatınız ile girip, sabah bambaşka bir 
coğrafyada, bambaşka bir bedende, bambaşka bir kişilikte ve hayal edemeyeceğiniz 
kadar zor bir hayatta uyanırsanız ne yaparsınız?  
Yastığa başınızı koyduğunuzda sabah hangi hayata uyanacağınızı biliyor musunuz?  
Bu kitaptaki kurgu üzerinden kendi içinizde bir yolculuğa, zihninizdeki sorular arasında 
bir seyahate çıkmaya hazır olun. Herkes kendi zihinsel kozasında, kendi sorularının 
esiridir. Cevaplar bulunduğunda, ancak tüm sorular cevaplandığında... 
 

https://play.google.com/store/search?q=nurettin%20ayd%C4%B1n&c=books&hl=tr
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr


 

12 

 

Yazar: dr.nua 
Yayıncı: Google kitaplar 2018 
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr 
Ne var ki aşktan başka, sıradan insanları değme şairlere dönüştüren, 
romanlar yazdıran, filmlere, destanlara, nesilden nesle anlatılan 
efsanelere konu olan? Sanattan ve edebiyattan aşkı çıkarsalar geriye ne 
kalır? HİÇ! Aşk sanattaki gize, tuvaldeki ize, saza, söze ruh verendir. 
Gerisi oran, gerisi matematik, gerisi muhasebeci hesabı… Sözden aşkı 
çıkarsalar HİÇ kalır! 
Multi-disipliner bir sosyal bilimci olan yazar bu çağı “ilişkilerin kriz çağı” 
olarak nitelemekte ve “hiçbir aşk hâkim karşısına çıkarılmamalı” 
hassasiyeti ile bu kitapta aşk ve evliliklerde yaşanan sorunlara bir 
merhem sunmayı amaçlamaktadır. 
 

 

Yazar: dr.nua 
Yayıncı: Google kitaplar 2018 
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr 
Kendi geleceğin üstünde söz sahibi olmak istiyor musun? Kendi 
bugününü ve yarınını istediğin şekilde değiştirmek istiyor musun? Kim 
istemez!!!  
 
Dışarısı içerinin yansımasıdır. Değişim içeriden başlamak zorundadır! 
Peki içeride ne olduğunu ve oraya nasıl yerleştiğini biliyor musun? 
İçeride değiştirmen gereken kalıplar var. İçeride yeniden dökmen gereken 
kalıplar var ve bütün bunlar mental, yani zihinsel alemdedir. 
Biz dünyamızı önce zihnimizde kurarız. Buna algı diyoruz. 
Eğer herhangi bir şeyi zihnimizde kuramazsak, onu algılayamayız. 
Dışarıda gördüklerimiz, içeride algıladıklarımızdır sadece. Eğer bir 
şey içerde (algıda) değişirse, dışarıda değişir. 
 
Algımız değiştiğinde dünyamız değişir. 

 

Yazar: dr.nua 
Yayıncı: Google kitaplar 2018 
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr 
Binlerce kapalı kutu var, birini açacaksın, sadece birini… O senin geleceğin 
olacak. (ya da sonun) 
Binlerce seçenek var, birini çekeceksin, o senin mutluluğun olacak. (ya da 
mutsuzluğun) 
Binlerce düş var önüne serilmiş, birini seçeceksin, o rüyalarının gerçekleştiği 
cennetin olacak. (ya da kâbuslarının gerçekleştiği cehennemin) 
Hanımların eş seçimleri sırasında erkekler hakkında bilmeleri gerekenleri, bizzat 
hanımların seçtiği erkek grubuna soruldu ve saha çalışmasından elde edilen 
cevapları kitapta analiz edildi. 
 

https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr
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Yazar: dr.nua 
Yayıncı: Google kitaplar 2019 
https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr 
Hayat bize başlangıç koşullarını verir, nasıl ilerleyeceğini, nasıl 
biteceğini kararlarımız belirler. 
Başarı, herhangi bir alandaki başarı tesadüfen gelmez. Arkasında 
emek ve çaba kadar doğru yol ve doğru yöntem vardır. 
 
Peki başarının doğru yolu ve yöntemi nedir? Bizi hedefimize 
güvenli şekilde götürecek yol ve yöntem hangisidir? 
Burada önerilen yöntem, binlerce yıldır uygulanan ve başarısı 
milyonlarca defa kanıtlanan bir yöntemdir. 
 
Yönteminiz doğruysa, onu neye uygularsanız başarılı sonuç verir. 
Biri onu yapay zekaya, biri uzak teknolojisine, biri buğday veya 
meyve yetiştirmeye, bir başkası araba üretimine uygular. 
 
 

  

 

Yazar: Xezekyani 
Yayıncı: Google kitaplar 2019 
https://play.google.com/store/search?q=xezekyani&c=books&hl=tr 
 
Hece ölçüsüyle yazılmış bir demet şiir 

  

 

Yazar: Dr. Nurettin AYDIN 
Yayıncı: Google kitaplar 2020 
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_Ayd%C4%B1n_Misafirim_Ol_T%C3%BCrkiye?id=rM3pDwAAQBAJ&hl=tr 
 
 

Kürt Sorununun barışçıl çözümü için algısal zemin oluşturmaya yönelik 
çalışma. 

  

 

Yazar: Dr. Nurettin AYDIN 
Yayıncı: Google kitaplar 2020 
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_AYDIN_Devlet_Kademelerinde_K%C3%BCrtler?id=bz7oDwAAQBAJ&hl=tr 
 
 

Kürtlerin devlet ait üst  kademelerde ne oranda yer aldıklarına dair 
araştırma. 

  

https://play.google.com/store/search?q=dr.nua&c=books&hl=tr
https://play.google.com/store/search?q=xezekyani&c=books&hl=tr
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_Ayd%C4%B1n_Misafirim_Ol_T%C3%BCrkiye?id=rM3pDwAAQBAJ&hl=tr
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_AYDIN_Devlet_Kademelerinde_K%C3%BCrtler?id=bz7oDwAAQBAJ&hl=tr
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Yazar:  Nurettin AYDIN 
Yayıncı: Google kitaplar 2012 
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_Ayd%C4%B1n_Do%C4%9Fal_Ta%C5%9Flar_e_Borsas%C4%B1?id=RLnoDwAAQBAJ&hl=tr 
 
Türkiye’de bir Doğal Taşlar e-borsası kurmayı öneren çalışma. 

  

 

Yazar: Dr. Nurettin AYDIN 
Yayıncı: Google kitaplar 2017 
 
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_AYDIN_Madencilikte_Risk_De%C4%9Ferlendirme?id=wrzoDwAAQBAJ&hl=tr 
 
Madencilikte riskleri minimize etmek ve yönetmek için bir eylem planı 
önerisi 

  

 

Yazar: Dr. Nurettin AYDIN 
Yayıncı: Google kitaplar 2016 
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_AYDIN_Enerji_Kaynaklar%C4%B1_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_N%C4%B0JE?id=RLroDwAAQBAJ&hl=tr 
 
Nijerya’daki enerji ve doğal kaynakların yatırım yapılabilirlik açısından 
değerlendirilmesi. 

MAKALE: WEBERYEN 
BÜROKRASİDE LİYAKAT VE 
TÜRK KAMU  
BÜROKRASİSİNDEN BİR 
KESİT: 
‘Siyasetin Bürokrasi 
İronisi’ 

Sayıştay Dergisi sayı: 85 2012 ss.51-67 
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911472.pdf  

  

MAKALE: Bilgi ve İnternet 
Çağında Madencilik 
Ekonomisi; Stratejik bir  
Adım Olarak Türkiye’de 
‘Madencilik e-Borsaları’ 
Önerisi 

PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL  
MINING CONGRESS AND  
EXHIBITION OF TURKEY 2013 ss.1621-1631 
http://www.nurettinaydin.com/files/akademik-makaleler/dogal-taslar-e-
borsasi.pdf  
 
VİDEO: http://www.nurettinaydin.com/video/dogal-taslar.mp4 DOĞAL TAŞLAR 
E-BORSASI 

 

 

 

https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_Ayd%C4%B1n_Do%C4%9Fal_Ta%C5%9Flar_e_Borsas%C4%B1?id=RLnoDwAAQBAJ&hl=tr
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_AYDIN_Madencilikte_Risk_De%C4%9Ferlendirme?id=wrzoDwAAQBAJ&hl=tr
https://play.google.com/store/books/details/Dr_Nurettin_AYDIN_Enerji_Kaynaklar%C4%B1_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_N%C4%B0JE?id=RLroDwAAQBAJ&hl=tr
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911472.pdf
http://www.nurettinaydin.com/files/akademik-makaleler/dogal-taslar-e-borsasi.pdf
http://www.nurettinaydin.com/files/akademik-makaleler/dogal-taslar-e-borsasi.pdf
http://www.nurettinaydin.com/video/dogal-taslar.mp4
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Dördüncü Bölüm: EĞİTİMLER, DONANIMLAR 

DÜZEY BÖLÜM 

1-Doktora Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler 
2-Master İşletme Yönetimi MBA 
3-Lisans Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 
4-Lisans İktisat 
5-Lisans  Sosyoloji 
6-Lisans  Uluslararası İlişkiler 
7-Ön lisans  Elektrik 
8-Ön lisans Halkla İlişkiler 
9- Lisans Felsefe (devam ediyor) 

 

KONUŞABİLDİĞİ DİLLER:  

Türkçe, Kürtçe, İngilizce, İspanyolca 

KULLANABİLDİĞİ AYRICALIKLI PROGRAMLAR:  

Ms. Office Uygulamaları Yetkin  

SQL Yeterince 

Arena (Simülasyon) Yeterince 

LINDO (Operation Research) Yeterince 

Solver Yeterince 

 

SERTİFİKA VEYA HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 

EĞİTİM KONUSU ALDIĞI KURUM TARİH KAÇ SAAT 

Liderlik, İletişim, Etkili Konuşma ve Hitabet, Zaman 
Yönetimi, İnovasyon, Takım Çalışması, Kurum 
Kültürü Oluşturma 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 18-22 Nisan 2011 40 

Müzakere Teknikleri-Diplomatik Yazışma Kuralları 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 10-11 Mart 2011 16 

Proje Döngüsü Yönetimi, Sunum Teknikleri, Metin 
Yazarlığı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

29 Mart-01 Nisan 
2011 32 

Küresel Isınma, İklim Değişikliği, Karbon Ticareti 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 24.Mar.11 8 

Türkiye’de Enerji Piyasaları ve Piyasaların İşleyişi, 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nükleer Enerji, Enerji 
Verimliliği, Ülkemizin enerji Politikaları ve Bölgedeki 
Rolü, Enerji Arz Güvenliği, AB Enerji Politikaları 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 01-04 Mart 2011 32 

Ekip/Takım Çalışması ve Kalite Çemberleri Türk Telekom 19-20 Şubat 2004 16 

Arıcılık MEB (Akşam Sanat Okulu) 01-25 Ocak 2009 30 

Doğu ve Batı Felsefelerine Göre İnsan Nedir? YYT 2003 32 

İşyeri Müşteri Temsilcisi Eğitimi Türk Telekom 
30-31 Temmuz 
2003 16 

Madencilikte Devlet Hakkı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 

04-05-06 Ekim, 25-
26-27 Ekim 2011 15 

Sunum Teknikleri 
Eltemtek, Kurumsal 
Danışmanlık Hizmetleri 28-29 Eylül 2017 16 
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Beşinci Bölüm: ÇALIŞMA HAYATI 

BİRİM GÖREV DÖNEM YAPILAN İŞLER 

Tü
rk

 T
el

ek
o

m
 (

H
ak

kâ
ri

) 

Teknisyen  1990-1993 Sayısal Telefon Santralleri montaj, de montaj, 
programlama ve işletme 

Baş 
Teknisyen  

1993-1996 Sayısal Telefon Santralleri montaj, de montaj, 
programlama ve işletme 

Teknik Amir 1996-1997 İl genelindeki sayısal telefon santrallerinin 
yönetimi ve koordinasyonu 

Teknik 
Müdür 
Yardımcısı 

1997-2000 İl genelinde Türk Telekom’un tüm teknik 
süreçlerinin yönetimi ve koordinasyonu 

Pazarlama 
Müdürü 

2000-2002 Türk Telekom Hizmetlerinin il genelindeki 
pazarlama, hizmet geliştirme, PR süreçlerinin 
yönetimi 

Tü
rk

 T
el

ek
o

m
 (

A
n

ka
ra

) 

Teknik 
Uzman 

2002-2006 -444’lü hatların pazarlama stratejisini 
oluşturmak. 
-Kalite Çemberleri Uygulamalı Eğitimlerini 
başlatmak, Kalite çemberleri kurmak ve 
yönetmek. 
-Kurumsal hizmetlerin pazarlama stratejilerini 
geliştirmek. 
-İç Müşteri memnuniyeti üzerine saha çalışması 
ve yüksek lisans bitirime projesi.  
-Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri vermek ve 
uygulama örnekleri 

Enerji ve 
Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı, 
(MİGEM) 
 
 
30.05.2018’
den beri 
MTA 

Tekniker 2006-
Devam 
ediyor 

-Ar-Ge: Müdürlüğünde madencilik sektörü ile 
ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar: 
-Çin, Japonya, Avustralya Maden Yasaları ve 
yönetmenliklerinin Türkçeye çevrilmesi. 
-Doğaltaşlar e-borsa çalışması ve akademik 
yayın, 
-Nijerya Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Değerlendirme Raporu, 
-Strateji Başkanlığı: Stratejik planlama 
-Risk Değerlendirme: Madencilik Sektöründe 
Risk Değerlendirme Eylem Planı ve 
uygulanması 
-MSHA uygulama rehberinin Çevrilmesi  
-Stratejik Planlama Eğitimleri 
-Mental ve Sosyal Yeniden İnşa Eğitimleri 
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Altıncı Bölüm: İLETİŞİM 

 

 

GSM 0505 xxxxxxxx 
İş Adresi MTA Üniversiteler Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 
Çankaya/ANKARA 

e-mail nurettin.aydin68@gmail.com 

Kişisel web www.nurettinaydin.com 

 

www.drnua.com 

 

www.kamudaliyakat.org 

 

www.birliktebasaralim.org  
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