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KariyerKültür & SanatEtkinliklerimizRöportaj

Şehrin merkezindeki konumu, ön 
lisans eğitimi için uygun derslikleri, 
laboratuvar araç-gereçleri ve fiziksel 
mekânları ile tam bir yükseköğretim 
binası olarak tasarlanmış olan okulda, öğrencilere kazandıkları teorik bilgileri ileri 
teknoloji ile donatılmış laboratuvar, atölye ve dersliklerde uygulama olanağı da 
sunuluyor. Burs olanaklarından yararlanılabilen İngilizce Hazırlık sınıfı da bulunan 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda, zorunlu İngilizce derslerinin yanı sıra 
Mesleki İngilizce dersleri de veriliyor.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun, Hami Üniversitesi olan Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin objektif kriterlere dayanarak hazırladığı ve tarafsız olarak 
değerlendirdiği sınavlar neticesiyle oluşturulan akademik kadrosu, alanında 
başarılı ve sektör deneyimli öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Kariyer Planlama ve Geliştirme Biriminin sektördeki kurum ve kuruluşlarla 
yaptığı iş birlikleri ile öğrencilerine kariyerlerini planlamalarında destek olan 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, iş yaşamına hazırlık ve staj programları 
doğrultusunda öğrencilerinin 30 iş günü mecburi staj yapmasını zorunlu 
tutuyor. Birim ayrıca, öğrenciler ile CV hazırlama, prova iş mülakatları ve sertifika 
programları, sektör semineri, şirket gezileri gibi kariyer etkinlikleri düzenliyor. 

Öğrenci kulüpleri ile öğrencilerine sportif faaliyetler ve farklı sosyal etkinlik fırsatları 
sunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, DGS Hazırlık Kursu, Psikolojik 
Danışmanlık gibi hizmetleri ile öğrencilerini desteklemeye devam ediyor.

Bir Dilek Tut…  Şehrin Merkezinde Olsun. 

Medyanın Dahi 
Patronu Acun Ilıcalı 
Röportajı

Kariyerinize yön 
verme imkanları 
sizleri bekliyor...

Gezdik, Gördük, 
Dinledik, Öğrendik 
Şubat ayına 
kadar yaptığımız 
Etkinlikler

İstanbul Ataşehir’de 2012 
yılında kurulan ve 2013’te 
Eğitim-Öğretim hayatına 
başlayan Ataşehir Adıgüzel 
Meslek Yüksekokulu, 15 
bölümde, 20 ön lisans 
programı ile öğretimine 
devam ediyor. 

Öğretmen ve Kardeş İndirimi
Öğretmen ve öğretim elemanı çocuğu için %10 indirim, 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan her bir 
kardeş için öğrenim ücretinden %5 kardeş indirimi, 

Diğer Burs İmkanları,
Her program için 2 kontenjan ile sınırlı olmak üzere
%100 Şehit Çocukları Bursu, 
Gazi eş ve çocukları için % 40 Öğrenim Bursu, 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu çalışanları, eş ve çocuk-
ları için % 50 Öğrenim Bursu

Değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ve 3 engelli öğren-
ci ile sınırlı olmak üzere % 50 Engelli Öğrenim Bursu, Ataşehir, 
Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçesinin orta 
dereceli okullarından mezun öğrenciler için %10  burs olanak-
ları sunuyor. 

2016’da Neler 
İzleyeceğiz ?

Tercih Bursu
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda  1. 2. 3. 4. ve 5. 
sırada tercih eden ve kaydolan öğrencilere % 25 Tercih Bursu,

Başarı Bursu
İkinci yarıyılın sonunda başarısız dersi bulunmayan ve genel 
not ortalaması,
3,50-3,59 olana  % 10,
3,60-3,69’ olana  % 20,
3,70-3,79 olana  % 30, 
3,80-3,89 olana  % 40,
3,90-4.00 olana   % 50 dönem başarı bursu, 

Spor Bursu; 
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen branşlarda
% 30 öğrenim bursu

Hayallerini
Adıgüzel MYO’nun 
sağladığı burs
imkanları ile 
gerçekleştirmeye
hazır mısın?

http://edu.tr/
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Meslek İnsanı Yetiştirmek...

Adıgüzel Güncesi okul gazetesinin isim, yayın hakkı T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’na aittir. 
Gazetede yayınlanan içeriğin (görsel/yazı) her hakkı saklıdır.

Redaktör 
Dr. Sezen KILIÇ 

Ebru ADIGÜZEL TUNABOYLU
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu,
Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı

İş hayatına gerçek anlamda yakın durmaya özen gösterdik. 
Kariyer Biriminin şirketlerle yaptığı anlaşmalar, öğrencilere sunduğu 
workshoplar, alan gezileri, sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı 
olarak okulumuza gelmesi, okulun eğitmen kadrosunda iş hayatında 
çalışan kişilere yer verilmesi bunların birer kanıtıdır. 

Çok kişinin bize ulaşmasını istedik, bu nedenle yoğun burs imkânları 
sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz.

Yükseköğretim kurumlarının yapılarından dolayı bürokratik 
olması nedeni ile öğrencilerin yönetime ulaşması zordur. Bunu 
engellemek, öğrencilerin yönetime etkin katılımlarını ve taleplerini 
bize ulaştırabilmelerini kolaylaştırmak için öğrenci konseyi yönetim 
kurulunun Mütevelli Heyet Başkan Vekili ile her yıl iki kez bir araya 
gelmeleri sağlanmış ve SİZİ DİNLİYORUZ web uygulaması devreye 
sokulmuştur. Kurum olarak, bu uygulamayı çok önemsiyor, elimizdeki 
imkânlar dâhilinde de talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. “Mutlu 
insan üretir” gerçeği ışığında, öğrencilerimizin huzurlu ve mutlu bir 
ortamda olmaları bizim için çok önemli.  

Biz zevkle ve çok çalışıyoruz çünkü bugün biz öğrencilerimiz için 
çalışırken, ileride onların bize hizmet verecek kişiler olacaklarının 
farkındayız. Biliyoruz ki, bir hayata dokununca bundan birçok hayat 
etkileniyor. Daha yapacak çok işimiz var, projelerimiz çok. Tempolu 

ama sabırla yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir okul olmamıza 
rağmen adımızın başarılarımızla ve öğrencimize bakış açımızla eğitim 
arenasında daha çok konuşulacağını biliyoruz. 

Öğrencilerimizden isteğimiz; okullarından, imkânlarından, 
eğitim kadrosundan, Kariyer Biriminin olanaklarından mutlaka 
yararlanmaları. Çünkü Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu olarak 
biz ne kadar imkân sağlasak da, onlar bunu alıp sonuna kadar 
kullanmazsa yapılanların bir anlamı ve faydası olmaz.

Öğrencilerimizi iş ve toplum hayatında iyi yerlerde görmek, ülkemize 
ve insanlığa faydalı olduklarını bilmek bizim için en güzel hediye 
olacaktır. Başta sağlık olmak üzere, mutluluk ve başarı dileklerimle…

Kurucumuz Mevlüt Adıgüzel’in girişimci ve hayırsever 
kişiliği ile 2013 yılında meslek yüksekokulunu da açan 

Adıgüzel Grubu, eğitim sektörüne esasen 2004 yılında 
anaokulundan liseye kadar olan bantta giriş yapmıştır. 
Mütevelli Heyet Başkanımızın ilk günden beri tek bir 
arzusu ve hedefi vardı; kaliteli eğitim vermek ve ülkemize 
faydalı olacak insan gücü yetiştirmek. Bu kapsamda 
bizler de okulumuzun ilk yılından itibaren derslik, atölye 
ve laboratuvarlarımızın tam donanımlı olmasına gereken 
önemi gösterdik ve kurulduğundan bu yana her yıl gerekli 
revizyonları yaptık. 

mailto:kurumsaliletisim@adiguzel.edu.tr
http://www.adiguzel.edu.tr/
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Mimari restorasyon programı 
geniş bir tarihsel mirası sırtlayan 
ülkemizde tarihi ve mimari değeri 
olan sanat eserlerinin tanımlan-
ması, korunması ve tanıtılmasıyla 
ilgili çalışmalar yapmasıyla, koru-
ma çalışmalarını yürütmesiyle, yapı 
bilgisi, malzeme ve inşaat teknoloji-
si, geleneksel yapı teknikleri ve tarihi 
atölye teknolojisi konularında bilgileri 
uygulamasıyla önemli bir yere sahiptir. 
Dolayısıyla projelerin detaylandırıl-
ması, yapı bilgisinin ayrıntılarıyla 
gözler önüne serilmesi ve yapıların 
sergilenebilmesi için bireylerin iyi bir 
gözlem gücüne ve fotoğraf bilgisine 
sahip olmaları gerekmektedir. 

Meslek yüksekokullarında bulunan 
Radyo- Televizyon ve Fotoğrafçılık- 
Kameramanlık Bölümleri ile ortak 
projeler yapan her iki programın 
öğrencileri görüntü dilinin önemini, 
yapı ile görsellik oranlarını mimari 
fotoğraf çekimlerinde daha iyi kavra-
maktadır. 

Mimari fotoğraf çekimlerinde 
kompozisyon, çerçeveleme ve 

orantının yanı sıra şu ayrıntılara 
dikkat edilmelidir:

Tespit edilen yapıyı cephe çekimi 
ile, binanın bütününü alacak şekil-
de çerçevelemek simetriye ait sağlı 
sollu unsurları göstermek: Örneğin 
dört minareli bir camii fotoğrafı 
çekildiğini düşünelim. Önce camii-
nin dört minaresi de çerçevelenecek 
şekilde tümü “ki bu cephe çekimine 
girmektedir”, ardından bu dört min-
arenin her bir minaresinin binayla 
olan ilişkisi kesilmeden çerçevelen-
mektedir.

Binaya özgü ayrıntıları çekmek: 
Bu, sadece o yapıda bulunan bir 
desen olabilir. Bina ahşapsa ona ait 
işlemeler, kitabeler olabilir. Yine bu 
ayrıntılar binanın tarihle olan ilişkisi-
ni de anlatacaktır. Örneğin, Osmanlı 
dönemine ait camiilerle Selçuklu 
dönemine ait olanlar birbirinden 
farklıdır. Selçuklu yapılarında kubbe 
yoktur. Yine aynı şekilde namaza 
geç kalanlar kimseyi rahatsız et-
meden girsin diye Osmanlı dönemi 
camiilerinde ek bir yer yapılmıştır. 

Bu da Selçuklu yapılarında görül-
mez. Keza kilise yapıları sergile-
nirken Rum kiliseleriyle Ermeni 
kiliselerini ayıran önemli bir fark, 
ayazmanın* olup olmadığıdır. Er-
meni kiliselerinde ayazma bulun-
mamaktadır.

Yapının çevresiyle olan ilişkisi: Bi-
nanın çevresiyle olan ilişkisi hem 
binanın tarihiyle, hem de sokakla 
olan ilişkisine tekabül eder. Örneğin 
Osmanlı döneminde caddeler çok 
dar olduğundan at arabasının geçe-
bilmesi için bazı yapılarda ev, taş 
zeminle başlar, ancak yukarı doğru 
çıktıkça ahşap bir yapı kazanır ve 
iki evin cumbasının birbiriyle çok 
yakın olduğu görülür. Bu, yer ka-
zanmak amacıyla yapılmıştır. Yine 
bazı sokaklar Y şeklinde birbirine 
bağlanır ve bazen görülür ki, tam 
ortada üçgen şeklinde bir ev var. 
Üçgen evin her köşesinin sokaklara 
açılan cepheleri kadrajlandığında ve 
mümkünse daha yüksek bir yerden 
binanın tümü çerçevelendiğinde bu, 
fotoğraflara bakan kişiye fikir vere-
cektir.

Ancak yine de ayrıntıların biline-
bilmesi açısından belirlenen 
yapının tarihi kısaca araştırılıp ele 
alınırsa, çekimleri önceden tespit 
etmek adına zaman kazanılır. Işık 
konusu ise fotoğrafta en büyük 
kazanç/kayıptır. O nedenle öğle 
güneşinin altında çekime git-

mektense akşamüstü saatleri 
veya sabahın erken saatleri ter-
cih edilmelidir. Son olarak, ışık 
alan iç mekan çekimlerinde, özel-
likle kiliselerde büyülü bir atmos-
fer oluşturmak için içeride duman 
yoksa bile tütsüyle/buhurdanlıkla 
veya su buharı basarak ortamı sisli 
yapmak ve ışık huzmelerini çekmek 
bu tarz yapılarda işin püf noktasıdır.

*Ayazma:  Ortodoks Hıristiyanlarca 
kutsal sayılan kaynak veya pınarlara 
verilen isim.

Mimari Fotoğraf
Öğr. Gör. Selin Süar

Görsel İşitsel ve 
Teknikler Medya 

Yapımcılığı Bölüm 
Başkanı

Günümüzde    Meslek    Yüksekokullarında her bölüm için işi 
profesyonel olarak kavrayan, kısa zaman zarfında en temel 
bilgiyle ve tecrübelerle donatılmış elemanlar yetiştirmek amaç 
edinilmektedir. Bu amaç çerçevesinde bölüm ve programlar 
arası geçişkenlikler ve ortaklıklar, öğrencinin kendi işini farklı 
perspektiften kavramasına, ayrıntıları değişik dinamikler 
üzerinden saptamasına yardımcı olmaktadır. 
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İş Yaşamının Kabusu:
Psikolojik Taciz (Mobbing) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından kamuyu 

bilgilendirme amacıyla hazırlanmış 
olan rehberde ise mobbing, 
“İşyerlerinde bir veya birden fazla 
kişi tarafından diğer kişi ya da 
kişilere yönelik gerçekleştirilen, 
belirli bir süre sistematik biçimde 
devam eden, yıldırma, pasifize 
etme veya işten uzaklaştırmayı 
amaçlayan; mağdur ya da 
mağdurların kişilik değerlerine, 
mesleki durumlarına, sosyal 
ilişkilerine veya sağlıklarına zarar 
veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz 
tutum ve davranışlar bütünüdür” 
şeklinde tanımlanmıştır. 

Çalıştığı işyerinde kendisiyle 
aynı seviyedeki çalışanlara ya 
da astlarına/üstlerine çeşitli 
yöntemlerle sistematik olarak 
psikolojik taciz sayılabilecek 
davranışlarda bulunmak, her 
şeyden önce insan haklarına 
ve meslek etiğine aykırıdır ve 
gerekçesi ne olursa olsun hoş 
görülmemelidir. İşyerinde duygusal 
anlamda her türlü yıpratıcı, 
bazen zorbalığa kadar varabilen 
boyutlardaki psikolojik taciz, 
günümüzden çok daha önce var 
olmasına rağmen bunun etik dışı 
bir durum olduğunun farkına varılıp 
tanımlamalarının yapılışı, adının 

konuluşu ve kapsamının belirlenişi 
son yıllarda gerçekleşmiştir. 

Psikolojik taciz, diğer adıyla 
“mobbing” olarak nitelendirilebilecek 
davranışların hemen hemen her 
meslek alanında ve birden fazla 
kişinin çalıştığı her iş yerinde 
karşılaşılabilecek bir işyeri hastalığı 
olduğu söylenebilir. Tüm kültürlerde, 
diğer bir deyişle dünyanın her 
yerinde karşılaşılabilir. Bu kavram 
için “psikolojik yıldırma”, “işyerinde 
yıldırma”, “psikolojik taciz”, 
“psikolojik şiddet”, “psikolojik terör”, 
“duygusal zorbalık”, “bezdiri” vb. 
terimler kullanılmakla birlikte, 
mobbing kelimesi de, kelimenin 
tam karşılığı olan bir kelime 
bulunamadığı için diğer dillerde 
olduğu gibi bizim dilimizde de bu 
şekilde kullanılabilmektedir. 

Açıkça ya da gizli olarak yapılan ve 
mobbing olarak nitelendirilebilecek 
olan tutum ve davranışlar şu 
başlıklar altında toplanabilir: 
kişiyi tedirgin etme, aşağılama, 
ima, küçümseme, kınama, 
iğneleme, etnik kökeniyle, dini 
inancı/inançsızlığı ile, giyimiyle, 
konuşmasıyla, fiziksel özellikleri 
ya da herhangi bir engeliyle vs. 
alay etme, hakkında dedikodular 

çıkarma, özel yaşamına ilişkin 
bilgileri yayma, görüşlerine 
değer vermeme, işi için çaba 
göstermemekle suçlama, lakap 
takma, damgalama, bağırma, 
hakaret etme, azarlama, sürekli 
sözünü kesme ya da kasıtlı olarak 
sessiz kalma, yok sayma, yalnız 
bırakma, kendini geliştirmesine 
engel olma, mesleki eğitim, toplantı 
vb. yerlere göndermeme, işle ilgili 
konularda yardımcı olmama veya 
kullanılan malzeme, araç-gereç 
kullanımını engelleme, iş yükünü 
artırma, sorumluluklar yükleyip işi 
bitirme konusunda baskı yapma, 
ya da sorumluluklarını elinden 
alma, iş vermeme, yapılan işi 
beğenmeme, sürekli bir kusur ya 
da açık arama ve haksız yönde 
eleştirme, diğer çalışanların ve/
veya üst yönetimin gözünde 
itibarsızlaştırmaya  çalışma,  
performans değerlendirmesinde 
kişinin hak ettiğinden daha düşük 
bir derecelendirme yapma, iş ilgili 
bir engel olmamasına rağmen 
kişinin izne o istediği zaman değil, 
işine yaramayacağı farklı bir 
zamanda çıkma zorunda bırakma 
vb. çalışanlardan birinin ya da bir 
grubun bir başka kişi ya da gruba 
bu sayılan davranışları karşı tarafa 
zarar vermek amacıyla en az 
altı aylık bir süreçte, aynı kişiler 
arasında birden fazla tekrarlamış 
olması önemlidir, yani sürekliliği 
olmalıdır. Ayrıca bu davranışların 
işyerinde gerçekleşmesi ve yıldırma, 
sindirme, işten uzaklaştırma gibi 
amaçlarla kasıtlı olarak yapılması, 
sonuçta da mağdurun ruh ve beden 
sağlığının etkilenerek mesleğinin 
gereklerini yerine getirmesine engel 
olan sorunların ortaya çıkmasına 
kadar gitmesi gerekir. 

İş hayatında psikolojik yıldırma 
ya da taciz, yani mobbing olarak 
adlandırılan değerlendirilebilen her 
davranış mobbing olmayabilir. Bu 
kapsamda sayılabilmesi için bu 
eylemlerin sıklıkla tekrarlanması 
ve bir süre devam etmesi gerekir. 

Geçici çatışmalar, tartışmalar 
ve fikir anlaşmazlıkları bu 
kapsamda değerlendirilmemelidir. 
Davranışların doğru bir 
şekilde tanımlanması,   geçici 
bir çatışmadan  psikosomatik 
sorunlar ve ruhsal ve sosyal bir 
çöküntüyle sonuçlanabilecek 
psikiyatrik ve/veya patolojik bir 
durumun ortaya çıkabileceği bir 
duruma geçişi belirleyebilmek 
açısından mobbingin sıklığı ve 
süresi önemlidir, çünkü böyle bir 
durum söz konusu olduğunda, 
bir kişi ya da grubun kasıtlı olarak 
hedef alındığı da anlaşılır. İş ile ilgili 
sürtüşme olarak kabul edilebilecek 
davranışlar, örneğin bir yöneticiye 
ya da çalışana hatalarından dolayı 
uyarılarda bulunmak, daha başarılı 
olması için baskı yapmak,  mobbing 

olarak değerlendirilmemelidir. 
Şirket ve kişinin kendisi açısından 
yararlı olmasına yönelik olan 
bu durum, istenilen sonuca 
ulaşıldığında sona erer. Çünkü 
burada mobbingdeki gibi haksız 
suçlamalar, küçük düşürmeler, 
dedikodu vb. yollarla kişiyi psikolojik 
olarak çöküntüye uğratmak ve 
perişan bir duruma düşürmek gibi 
bir amaç yoktur. 

Bazen kendi hata ve eksikliklerinin 
ortaya konulmasından hoşlanmayan 
çalışanlar kendilerine mobbing 
yapıldığını ileri sürebilirler. 
Mobbingin bu tür kişilerce 
savunma mekanizması olarak 
kullanılmaması gerekir. Ayrıca 
cinsel taciz, fiziksel saldırı, 
hakaret, eşyaya zarar verme 

En genel şekliyle mobbing, ya da taciz; 
çalışanı bezdirmek ve o iş yerinden kaçırtmak 
amacıyla uygulanan psikolojik baskılar olarak 
tanımlanabilir. Bir kişinin ya da grubun bir 
başka kişi ya da grubun saygısız ve zarar 
verici davranışlarına hedef olmasıyla başlar, 
kişi ya da kişilerin gittikçe ruhsal durumunun 
bozulmasına, bunun sonucunda da bazı 
ruhsal ve psikosomatik rahatsızlıklarla karşı 
karşıya kalmasına kadar gider. Mobbingin 
kişi üzerinde bırakacağı hasarın psikolojik 
yıkım seviyesine gelmesi ise işi intihara kadar 
götürebilir. 

Dr. Berrin BALKAŞ YILMAZ

Tıbbi 
Dökümantasyon 

ve 
Sekreterlik Programı

Öğretim Görevlisi
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gibi çoğu kez cezai soruşturma 
ve yargıya gitmeyi gerektiren 
davranışlar da, mobbing olarak 
değerlendirilmemelidir. 

Mobbing daha başlarda fark 
edilirse (yatay tacizse yöneticinin, 
dikey tacizse bir başka yöneticinin 
fark edip müdahale etmesiyle) 
durdurulabilir. Bazı durumlarda 
başlarda tacizin kimi hedef aldığı 
tam olarak belli olmayabilir. Zaman 
içerisinde taraflar belli olur ve 
çatışmanın taraflarından birisi 
üstünlük kazanır. Mobbing yıllarca 
da devam edebilir. Bir tetikleme 
ile başlayan ve zamanında 
önlenemeyen çatışmalar kişilere 
ve örgüte zarar verebilecek şekle, 
yani mobbinge dönüşmeye 
başlar. Bunun maliyeti çok daha 
büyük olur. Mağdurlarda özellikle 
de mobbingin ilk aşamalarında 
uyku bozukluğu, nedensiz ağlama 
nöbetleri, sinirlilik ve dikkat eksikliği, 
ikinci aşamada mide rahatsızlıkları, 
yüksek tansiyon, depresyon, işe 
gitmek istememe ya da geç kalma, 
üçüncü aşamada ise panik atak, 
derin kaygı ve depresyonda artış 
durumları ortaya çıkar. Sürecin 
son aşamasında kazalar ve intihar 
eğilimleri görülür. Depresyona 
bağlı olarak kilo alma, mide ve 
barsak hastalıkları, kalp krizleri gibi 
hastalıklar görülebilir. 

Mobbingin etkileri yalnızca sağlık 
sorunları ile sınırlı değildir. Aynı 
zamanda mağdurun ailesi, iş ve 
sosyal çevresi de bundan etkilenir. 
Kişi o bozuk ruh hali ile yakın 
çevresini tamamen kaybedebileceği 

davranışlar içerisine girebilir, aile 
huzuru bozulur. Alkol ya da madde 
bağımlısı olabilir. İş çevresinde ve 
yaşadığı toplum içerisinde kişisel 
ve mesleki imajı zedelenebilir. İşsiz 
kalması, ya da oldukça yüksek 
maliyetli bir tedavi gerektiren 
psikolojik destek almak zorunda 
olması, maddi durumunu da 
bozabilir. 

Gittikçe artan çatışma ve gerginlik 
kaynaklı huzursuzluk örgütsel 
yapıyı da etkiler. Belki başlangıçta 
iki kişinin arasındaki kıskançlıkla 
başlayan mobbing zaman 
içerisinde iş ortamını da etkiler. 

Mağdurun 
performansındaki 
düşüklük ile 
başlayıp sürekli 
rapor kullanma, 
istifa, kovulma 
veya iş göremez 
hale gelmeye kadar 
devam eden süreç 
her şeyden önce 
yetişmiş iş gücü 
kaybıdır.

 Bu ayrılmanın mahkeme 
masrafları, tazminat gibi örgüte 
başka maddi maliyetleri olabilir. 
Ayrıca yetişmiş bir elemanın işten 
ayrılması, yeni bir elemanı yerine 
alma, onun yetişmesi, örgüt için 
ayrı bir maliyettir. Bu durumda kısa 

ya da uzun süreli olarak verimliliğin 
düşmesi de söz konusu olabilir. 
Konu kurumun dışına taşarsa 
mesleki camiada itibar kaybı 
olabilir.

İş yaşamında herkes psikolojik 
tacize uğrayabilir, bunların 
belirgin bir ayırt edici özelliği 
yoktur. Ancak genel özellikler 
açısından değerlendirildiklerinde 
mağdurların çalışkan, dürüst, 
yüksek idealli, kendisini geliştirme 
yönünde çaba sarfeden, başarılı 
ve üretken insanlar olmalarından 
dolayı başarıları kıskanıldığı için 
ilerlemeleri engellenen insanlar 
oldukları görülür. Araştırmalara 
göre çoğu mağdur yüksek lisans, 
doktora gibi derecelere sahip, 
yani parlak ve etkileyici bir eğitim 
altyapısı olan, iyi bir kariyer 
sahibi, duygusal zekaları yüksek, 
dürüstlük, merhamet ve adalet 
hisleri gelişmiş, işini seven ve 
yaptığı işle bütünleşen, kurumsal 
bağlılığı olan ve bu özelliklere sahip 
olmaları nedeniyle de kurum için 
gelecek vadeden kişilerdir. Bu 
arada başkaları arasında olan bu 
olaylara tanık olan, buna karşın 
sorumluluklarından kaçmayı tercih 
ederek herhangi bir müdahalede 
bulunmayan izleyiciler de pasif 
tacizci olarak adlandırılırlar.  

Bu çok boyutlu zararları olan 
bozuk iletişim biçiminin hiç 
oluşmaması için yapılabilecek 
şeyler olup olmadığı açısından 
bakıldığında, mobbinge neden 
olabilecek ortamın oluşmasına 
engel olmak, çatışma oluşması 

durumunda da zamanında çözüm 
üreterek bunun yerleşik ve sürekli 
bir hal almasını önlemek, ilk akla 
gelen önlemlerdir. Burada kurum 
içi dinamiklerin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Son yıllarda daha 
da artmış gibi görünen taciz 
olayları ise, çalışanın haklarının 
farkına varmaya başlaması, buna 
bağlı olarak çıkartılan kanun ve 
yönetmeliklerle yasal bir güvenceye 
sahip olması ve herhangi bir 
durumla karşılaştığında bunu 
bildirebileceği makamların 
olması ile ilişkilendirilebilir. 
Bakanlık, mağdurlar için ALO 
170 hattını devreye sokmuştur. 
Türkiye’de mobbing ile ilgili olarak 
düzenlenmiş ayrı bir yasa yoktur. 
Ancak özel sektörde çalışan 
mağdur İş Kanununun 24. maddesi 
kapsamında “bildirimsiz haklı 
fesih” hakkını kullanabilirken, 
devlet memuru olan mağdurun 
izlemesi gereken yol memur disiplin 
hukukudur. 

Türk hukukunda psikolojik taciz 
kavramına yer verilen ilk kanun, 4 
Şubat 2011 tarih ve 27836 sayı ile 
kabul edilen 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’dur. Ayrıca bu durum, 
Türk Ceza Kanunları nezdinde 
kişilere tazminat hakkı doğurur. 
Psikolojik tacizle karşılaşan kişiler 
bu konu hakkında bilinçlenmeleri 
durumunda yol haritalarını daha 
kolay çizebilirler ve çözüm yönünde 
gelişmeler kaydedebilirler. Ancak 
daha da önemli olan, bu durum 
için gerekli ortamın oluşmasına 
meydan vermemek, yapılıyorsa 
durdurmak ve tekrarını önlemektir.

Hanife Çataltepe

Kendi çıkarları için başkalarını 

sömürmek, birnevi taciz, tehdit

Kadri Dinç

Benim yaptığım doğru 

olduğu halde illa bir yanlış 

arayan düşünce sistemi

Kübra Çakar

Acizliğin üstünü örtmeye 

çalışıp, kendini üstün gösterme 

çabasıdır.

Barış Elmacı
Mobing uygulamaya karşıyım. Hepimiz insanız ve insan gibi davranılmak isteriz

Derya Çiçek
Kişinin diğer bir kişiyi rahatsız 

edip, ona huzur vermemesidir.
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Medyanın Dahi Patronu
ACUN ILICALI 

Televizyon dünyası ile tanışmanız 
nasıl oldu? 

Sektör ile tanışmam çok eskiden 
Show Tv’nin önünden geçerken, Show 
Tv binasına girmemle oldu. Televizyon 
için doğmuşum diye düşünüyorum. 
Onun etkisi olmuştur. Çünkü bir 
mesleğin, bir insana bu kadar uyduğu 
çok nadirdir. Ben küçükken hep 
oyunlar oynardım şimdi de televizyon 
da oyunlar oynatıyorum zaten. 

Birçok program yaptınız ,“Yetenek 
Sizsiniz Türkiye” gibi hepsinde sizi 
görüyoruz. Yani diğer dev medya 
patronlarının aksine hep kamera 
önündesiniz, bu özel bir strateji mi, 
ekranlardan kopamıyor musunuz? 

Ekrandan kopamıyorum diye 
bir şey yok. Belli programlarda 
kendimi kullanıyorum, bazısında 
ise kullanmıyorum. Tabii ki kanal 
olduktan sonra her programda ben 
olacağım diye bir şey yok ama iş 
zaten benim programlarda olup, 
çok sevdirmem üzerine gelişen bir 
sistem. Yani önce kanal alıp kendimi 
koymadım, kendimi koyduğum için 
kanal aldım. O yüzden halk beni 
sevdi ve seyretmeye başladı, seyirci 
çok yükselince kanal alabilecek 
ekonomiye ulaştık. Bu yüzden olaylar 
kendi kendine gelişti diyebiliriz. 

1995 senesinde bir kot dükkanı 
açarak ticarete atılmışsınız. Bu fikir 
nasıl ortaya çıktı? 

Çok iyi bir fikir olduğunu 
söylemeyeceğim, battım çünkü. 
Fakat yabancı kotları giyiyorduk, 

bütün arkadaşlarımız da giyiyordu. 
“Niye insanları giydirmeyelim?” dedik. 
Aslında iyi satıyorduk ama ekonomik 
düzensizlikten dolayı battık. 

Reytinglerden tutun da, “habersiz 
kanal olmaz” gibi pek çok eleştiriye 
maruz kaldınız. TV8 yepyeni bir 
konsept ile yayına başladı ve şu an 
da her gün en az 2 programınızla ilk 
10’da yer alıyorsunuz. Nedir sırrınız?   

 Türkiye’deki ilk 4 kanaldan biri oldu 
TV8. İyi kötü reytinglerden anladığımı 
söyleyebilirim aslında, uzun yıllardan 
beri bu işe konsantre olmamın verdiği 
tecrübe var. Bir şeyin nasıl tutup, nasıl 
tutmayacağını tahmin edebiliyoruz, 

ama bizim de yanıldığımız oluyor. 
Çünkü artık kanalız. Şöyle anlatayım 
benim içinde bulunduğum bütün 
projelerimiz bir numara olmuştu 
şimdiye kadar. Yeni bir kanal açtığınız 
zaman bunlar böyle olmuyor tabi 
ki, bu da bir süreç olacak. Sürecin 
sonrasında inşallah yine bir numara 
olacağız. 

Haber olmadan televizyon hayatı 
nasıl?

Çok zevkli. Haber şu anda bana 
göre bir dert. Haberin o işten anlayan 
uzmanları ve ekipleri var. Haberi 
onların yapması gerekiyor diye 
düşünüyorum. Bizim ekibimizde 
hiç böyle haberci yok, haber bülteni 
ile ilgili alakası olan bir arkadaş yok. 
Ekstra bir haber servisi de kurmayı 
düşünmedim. 

Dünya çapında eğlence temalı 
kanalların örnekleri çok ancak 
Türkiye’de eğlence kanalı ilk kez TV8 
ile gerçekleşmiş oldu. İnsanların 
yorumları sizi nasıl etkiliyor?

Bana göre çoğu insan için fark 
eden bir durum değil. Haberler zaten 
19:00’da başlıyor, 19:45’te bitiyor. 
İnsanların çok konsantre olduğu 
bir şey değil. Bana şimdiye kadar 
hayatımda kimse “Niye haber yok?” 
diye sormadı. Çünkü haber kanalları 
var, insanlar orada konsantreler 
zaten,  bir de büyük ve değerli 
kanallarımız var, haber konusunda iyi 
durumda olan. Kanal aldıktan sonra 
önce bir şaşırdılar, sonrasında da 
kabullendi herkes. 

Show Tv ile uzun yıllar birlikte 
çalıştınız, adınız sık sık bu kanal ile 
anıldı. Bir ara ekonomik sorunlar 
olduğunu duyduk. Acun Ilıcalı Show 
Tv’yi 3 kere satın alabilir diye haber 
okuduk, bunun aslı nedir?

Tahmin edilebileceğinden çok 
yüksek miktarda alacağım var 
Show Tv’den. Hala da alabilmiş 

değilim. O dönemlerde de çok 
ödeyebileceklermiş gibi görünmediği 
için transfer olmak zorunda kaldım. 
Tabii ki ekonomi büyük, şöyle ki bizde 
şu anda 600 kişi çalışıyor ve bu çok 
önemli bir rakam. 600 kişinin çalıştığı 
yerdeki ekonomi de çok büyük. Şunu 
söyleyeyim çok ciddi alacaklarım 
vardı, ödeyemediler. En son 110 bölüm 
alacağım vardı. 110 bölüm alacağım 
olunca da ayrılmak zorunda kaldım. 

Yeni nesil medya sektörüne 
girecek adaylara veya televizyon 
sektörüne girmek isteyen kişilere 
öneriniz nelerdir?

Sektörün sandalye sayısı belli. 
Talep fazla olduğu zaman birçok 
arkadaşımız iş bulamayacak. Bu 
yüzden bulabilenler de kendini 
gerçekten bu işe adayabilenler 
olacak. Televizyonun gündüzü, 
gecesi, sabahı olmaz. Bu yüzden iyi 
düşünüp kendilerini adayacaklarsa 
bu işi denesinler diye düşünüyorum 
çünkü bizim iş çok farklı bir iştir. Ben 
bütün işlerden iyi, kötü anlayan biri 
olarak, başka bir işe benzetemedim. 
Saat gece 3’te başka işlerde kolay 
kolay toplantı yapılmaz. Bizde toplantı 
gece 3 te başlar 5 te biter mesela. 
5’ten sonra tekrar kendi hayatımıza 
döneriz, o yüzden ekstrem bir durum, 
ama tabi kurumsal kanallarda bu iş 
biraz daha düzenlidir. Ama televizyon 
herkesin yapabileceği bir iş değil.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına başlarken 5 ay sonra Acun ILICALI ile bir araya gelerek röportaj 
yapabileceğimizi hayal bile etmezken, bugün, ‘hayallerimizin sınırsız’ olması gerektiğini öğrenmek heyecan 

verici. Medyanın dâhisi, 45 yaşında vergi rekortmeni, haber bültensiz yayın yapan TV8’in sahibi, yarışma 
programlarının kralı ve  medya sektörüne yeni başlayacaklar için bir yol haritası: ACUN ILICALI 

“Ben küçükken hep 
oyunlar oynardım şimdi 
de televizyon da oyunlar 

oynatıyorum zaten.”

Röportaj: İbrahim Hakkı Gündoğan /Elif 
Meriç / Cansu Ece Kansu /Abdulkadir 
Karaoğlan
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Özellikle Türkiye’de 1980 yılından 
sonra turizm sektörü, ülkemizin 

tarihi, doğal, kültürel ve coğrafi 
özelliklerinin de katkısıyla hızla 
gelişmeye başlamıştır. Bu sayede 
turizm sektörünün hem ekonomiye 
hem de istihdama önemli şekilde 
katkıları olmuştur. Bunun akabinde 
hızla gelişen teknoloji bize ulaşım 
kolaylığı, fiyatlarda ucuzlama ve 
hızlı bilgi akışının yanında kontrolsüz 
artan nüfus, kent ve yapı alanlarında 
maksimum seviyede üretim 
amaçlayan anlayış ve kıt ve doğal 
kaynakların en üst seviyede ve 
sonrasını düşünmez halde kullanımını 
da beraberinde getirmiştir. Turizmin 
ekonomi ve çevreye bu katkıları nedeni 
ile bir çok yazar Turizm endüstrisine 
“açık hava fabrikası, çevre dostu 
sanayi, ve bacasız fabrika” isimlerini 
uygun görmüş ve sürdürebilirlik 
anlayışının ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamış ve değişen dinamik 
dünyada ekonominin  lokomotifi olma 
yolunda ilerlemeye başlamıştır. Bunun 
sonucunda bir zamanlar lüks tüketim 
olarak algılanan tatil anlayışı, gelişen 
teknoloji, ucuzlayan ulaşım ve uzun 
çalışma saatleriyle birlikte artık her 
birey için bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
Dolayısıyla çok sayıda üretim, tüketim, 
fazla kar etme amacıyla yola çıkılmış ve 
sonucunda da kitle turizmi doğmuştur.

Kitle turizmi ise zaman ve mekânda 
yoğunlaşmaya, bir bölgenin 
alabileceğinden çok daha fazla 
turist alarak taşıma kapasitesinin 
aşılmasına, hızlı ve denetimsiz gelişime, 
büyük sayılarda konaklama düzenine, 
yerel mimariyi dışlayarak yeni yapıları 
desteklemeye, yerel halk ve turist 
arasında ilişkinin kopukluğuna ve onları 
kapalı bölgelere yönlendirmesine 
neden olmuştur. 

Bütün gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde kalkınma ve bölgesel 
gelişmede büyük rol alan turizm, çevre 
ve doğal kaynaklarla olan sıkı ilişkisi 
nedeniyle doğal ve yapay çevre olarak 

kısıtlı olan doğal kaynakların kullanımını 
bir kez daha gözden geçirmiştir. Artık 
hemen hemen bütün ülkelerde aşırı 
tüketimle dünya kaynaklarını en 
yüksek seviyede kullanarak en çok 
karı elde etmeyi amaçlayan “savurgan 
dünya görüşü” yerini yavaş yavaş 
“sürdürülebilir dünya görüşü” ne 
bırakmaya başlamıştır. 

Birleşmiş Milletler 1987 (UNWTO) 
sürdürülebilir kalkınmayı: gelecek 
kuşakların kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelerini tehlikeye 
sokmaksızın bugünün kuşaklarının 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma, 
yani kısaca “ortak geleceğimiz” olarak 
tanımlamıştır.  Sürdürülebilir turizm 
sıklıkla doğa veya eko turizmle aynı 
anlama sahiptir, ancak sürdürülebilir 
kalkınması farklı anlam taşımaktadır. 
Bu tanımla bütün gelişmekte olan ve 
gelişmiş ülkelerin amaçları, çevreyle 
uyumlu gelir ve nüfus dağılımı, eğitim, 
hukuk, sanayileşme, dış ticaret gibi 
politikalarla birlikte ele alınmaktadır. 
Bununla beraber; sürdürülebilir turizm 
kavramında yalnızca fiziksel ortamın 
sürdürülebilirliğinin yerine sosyal, 
kültürel ve ekonomik sistemlerle 
birlikte ele alınması çok daha yararlı 
olacaktır. Çünkü; sürdürülebilir 
turizm, her aşamasında toplumsal 
sorumluluk, ekonomik verimlilik ve 

ekolojik duyarlılığı barındırmaktadır. 

Sürdürülebilir turizmin bazı 
karakteristik özellikleri şunlardır; 
kitle turizmin aksine doğa temelli ve 
koruyan yapıda olması, biyo çeşitliliği, 
fauna ve floraların korunmasının 
amaçlanması, yerel toplumun turizme 
katkısının desteklenmesi, olumsuz 
çevresel ve kültürel tahribatın en 
aza indirgenmesi ve kıt kaynakların 
minimum seviyede gelecek nesilleri 
de düşünerek kullanılmasıdır (Akşit, 
2007).

Kitle turizme tepki olarak doğan 
alternatif turizm çeşitlerinden bir diğer 
önemli konu ise eko-turizm’dir. eko 
turizm doğaya saygılı ve doğa dostu bir 
alternatif turizm şeklidir. Uluslararası 
eko turizm topluluğuna göre eko 
turizm; 

“çevreyi koruyan ve yerel halkın 
refahını gözeten, doğal alanlara 
karşı duyarlı seyahattir”

Eko turizmin temelinde yer alan 
başlıca ilkeler ise; çevresel tahribatı 
en aza indirmek, gidilen yerel halka 
saygı duyup onları da üretimin ve 
aktivitelerin içerisine katmak ve turist 
tatminini en fazla seviyeye çıkarmaktır. 
Eko turizmin Türkiye’de güzel 

örnekleri bulunmaktadır. Bunlardan 
bazıları:  Artvin ilimizdir. Yoğun orman 
yapısından dolayı doğa yürüyüşleri 
çok tercih edilmektedir. Aynı zamanda 
ahşap ve taş özgün mimarisi de eko 
turizmin önemli örnekleri arasındadır. 
Yerel halka katkı için ipek halı işlemesi 
satın alınabilir. Diğer bir örnek 
Kaçkar Dağlarıdır, Bilban Yaylası ve 
Sahra Yaylası atlı doğa yürüyüşü ve 
jeep safariye uygundur. Erzincan 
ilimizde ise, Karasu Nehri rafting 
ve kano, balık avlama, su kayağına 
elverişlidir. Erzincan’da yapılan doğa 
yürüyüşü (trekking) diğer bir eko 
turizm etkinliğidir.  Munzur Dağları ve 
Kemaliye Karanlık Kanyon’da sarp 
kayalıklarda kaya tırmanışı sporuna 
elverişlidir.

Bizim de Ataşehir Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu olarak asıl amacımız 
öğrencilerimize sürdürülebilir kalkınma 
farkındalığını yaratmak ve onlara 
doğal yenilenemez kaynakların yalnız 
turizm için değil her sektör için önemini 
anlatabilmektir. Her birey potansiyel 
bir turisttir ve gideceği yeri nasıl bulmak 
isterse o şekilde davranmalıdır. 

“Küresel anlamda hepimizin evi, 
fakat özelde yakın çevre halkının 
evidir.” Akşit (2007).

Sürdürülebilirlik Kavramı ve
Eko Turizm

Değişen ve gelişen küresel dünyada turizmin önemi giderek artmaktadır. Tarihin ilk 
zamanlarından beri insanlar gezip görmek, şifa bulmak, dini ya da toplumsal bir takım 
etkinliklere katılmak için çeşitli yerlere seyahat etmişlerdir. Turizm; ticari amaç gütmeksizin 
insanın kendi yaşadığı yerden belli bir süreliğine dini, eğlence, spor, kültürel ya da öğrenme 
amaçlı yer değiştirmesi ve yerleşmemek kaydıyla yirmi dört saatten fazla kalmasıdır diye 
açıklanabilir. Girişte de dediğimiz gibi globalleşen ve hızla değişen dünyada medeniyetlerin 
gelişmesiyle, toplumların yoğun iş temposuyla birlikte tatil ve dinlenme ihtiyacı artmış ve 
gelişen teknolojilerle beraber hem daha uygun hem de daha ulaşılabilir hale gelmiştir. 

 Öğr. Gör. Merve AKAR

Turizm ve Seyahat 
Hizmetleri

Bölüm Başkanı
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Gezdik, Gördük, Dinledik, Öğrendik

Bankacılık ve Sigortacılık Programı ve Kariyer Geliştirme ve Planlama 
Biriminin ortak düzenlediği organizasyonla, 25 Kasım 2015 günü Kocaeli’nin 
Gebze ilçesinde bulunan Yapı Kredi Bankasının mimari ödüllü Bankacılık 
Üssü ziyaret edildi.

Bankacılık Üssünde bulunan Bankacılık Akademisinde “Bankacılıkta 
Kariyer” konulu sunuma katılan öğrenciler, sunum sonrası banka 
yöneticilerinin eşliğinde, Bankacılık Üssünde bulunan farklı birimlerin 
işleyişini yerinde  inceleyerek, ziyaretlerini tamamladılar. 

Yapı Kredi Bankası Bankacılık Üssü ve Yapı 
Kredi Bankacılık Akademisi Gezisi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının uygulamaların yerinde 
görülmesi amacı ile yaptığı ve yıl boyu devam edecek olan havalimanı 
ziyaretlerinin ilki Atatürk Havalimanın da gerçekleşti. 

Program öğrencileri gezide Atatürk Havalimanı uçuş bilgi görüntüleme 
sistemi, bilgi teknolojileri, dış hatlar bölümünde yolcu hizmetleri, güvenlik 
hizmetleri, uçuş ve bilet kontrol, Apron hizmetleri gibi konularda, TAV İstanbul 
Terminal İşletme Memuru Egemen Bora BEYTUR rehberliğinde bilgiler aldı.

Sivil Havacılık Programı
Atatürk Havalimanı Ziyareti

Ziyaretler

Uygulamanın yerinde gözlemlenmesi amacı ile Adalet Programı 1. sınıf 
öğrencileri 24 Kasım 2015 günü, İstanbul Anadolu Adliyesi 9. Ağır Ceza 
Mahkemesinde, ikinci öğretim 1.sınıf öğrencileri ise 26 Kasım 2015 günü 5. 
Ağır Ceza Mahkemesinde  duruşmalara katılmışlardır. 

Adalet Programı Anadolu Adliyesi Ziyareti
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Sektördeki deneyimli kişilerin tecrübelerini aktarmaları, öğrencilerin de 
merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulmaları amacıyla Kariyer Planlama 
Birimi ile birlikte gerçekleştirilen okul içi etkinliklerde bu dönem,  İstanbul 
Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında, 16 Aralık 
2015 günü, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 
Programları öğrencilerinin toplu katılımı ile afet öncesi ve sonrasında neler 
yapılması gerektiği konulu “Güvenli Yaşam Eğitimi” verildi. 

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Çalışma Bakanlığı bünyesinde 9 yılı aşkın 
iş güvenliği müfettişliği yapmış, “Teknik  ve Davranışsal Risk Analizleri” 
kitabının yazarı, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Huriye KUMRAL, 25 Aralık 2015 
günü İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencilerine bir konferans verdi. Öğrencilerin de 
etkin katılımı ile verimli bir bilgi paylaşma ortamı sağlandı.

Mimari Restorasyon Programı, 6 Ekim 2015 tarihinde, 2014 Yılı Mimar 
Sinan Büyük Ödülü sahibi Ersen Gürsel’in Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi Karaköy Hizmet Binası’nda açılan sergisini, ardından 
da gerçekleştirilen ‘’Tuzlu Su: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori’’ başlıklı 
bienalin Galata Özel Rum İlköğretim Okulu ve Minerva Han içindeki 
sergilerini ziyaret etti.

Kasım ayı içerisinde yaptıkları Tarihi Yarımada gezisinde ise program 
öğrencileri, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Hipodrom üzerindeki 
Theodosius Anıtı, Konstantin Anıtı ve Yılanlı Sütun ile Milyon Taşı’nı yerinde 
ziyaret ederek yapılar hakkında bilgiler edindiler. 

1 Aralık 2015 tarihinde Optisyenlik Programı 1. sınıf Öğrencileri, gözlük 
camı üretiminin tüm aşamalarını inceleme imkanı buldukları Beta Optik 
fabrikasına bir teknik gezi düzenledi. Geziye katılan tüm öğrencilere 
katılım sertikası verildi.

Mimari Restorasyon Öğrencileri
Mimarlar Odası Ziyareti

Optisyenlik Programı
Beta Optik Fabrikası Ziyareti

10 Kasım 2015 tarihinde, Çocuk Gelişimi Programı 1. sınıf Öğrencileri, 
Özel Eğitim Derslerinde işledikleri “Görme Engelli Çocuklar” konusu 
çerçevesinde, Türkan Sabancı Özel Eğitim Merkezi ni ziyaret ettiler. Burada 
farklı engel gruplarını ve birden fazla engeli olan çocukların bir derslerini 
izleme şansına sahip olan öğrenciler ayrıca özel eğitim veren kurumların 
mekan özelliklerini, derslerin nasıl işlendiğini de gözlemleyerek, birden 
fazla engeli olan çocukların günlük yaşam becerilerini kazanmalarının 
önemini gördüler.

Çocuk Gelişimi Programı
Türkan Sabancı Özel Eğitim Merkezi Ziyareti

İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencilerine 
Sektörden Katkı… 
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MYO’lu Olmak...
 Öğr. Gör. Rahşan PEKTAŞ

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım

Programı
Öğretim Görevlisi

Dış Ticaret Programı 
Öğretim Görevlisi
Pervin Ahu ÇERÇİ

Radyo Televizyon Programı 
Öğretim Görevlisi 
Batuhan KALAYCI

Zaman zaman öğrencilerimle yaptığım soh-
betler sırasında bazılarının hala kendilerini 

üniversiteli gibi hissedemediklerini, sınavdaki 
rakiplerini gözlerinde büyüttüklerini ve ne yap-
maları gerektiği konusunda bir karara vara-
madıklarını gözlemledim. Belki de “iki senelik” 
olmanın, “ara eleman” olarak nitelenmenin verdiği 
hisle biraz oldukları yeri azımsamaktı yaptıkları, ya 
da başkaları tarafından anlaşılamamanın sıkıntısını 
yaşıyorlardı.   

Oysa geçtiğimiz günlerde bir devlet üniversitesinde akademisyenlik ya-
pan bir arkadaşım bana en iyi öğrencilerinin DGS geçişi ile gelen öğrencileri 
olduğunu, onlarla ders yapmanın daha keyifli, daha aktif ve verimli geçtiğini 
söylemiş, sebebini ise “burada daha altyapı dersleri verilirken onlar piyasa 
için hazırlanıyorlar ve buradaki çocuklar daha mesleği anlamlandırmaya 
çalışırken onlar tüm detaylarına hakim oluyorlar, böylelikle derslerdeki et-
kileşimimiz çok daha güzel oluyor” diyerek açıklamıştı.

İnsan ömrünün kırılma noktaları, hayatın işaret taşları vardır ki şu an on-
lardan birinin üzerindesiniz tam da.  Liseliler den sadece 1-2 yaş büyüksünüz 
ama artık sorumluluklarınız, hayattaki yeriniz çok ama çok farklı. Bugüne 
kadar her şey tam da istediğiniz gibi gitmemiş olabilir ama artık kendi ge-
leceğini ellerine alman, bu sorumluluğu üstlenme zamanın geldi. Öğrenilmiş 
çaresizlikler dünyasında bizlere öğretilmiş “lise bitince üniversiteye gidilir 
ve üniversite 4 yıldır” klişesini yıkın beyninizde. Doğru olan ise şudur: “bir 
mesleği yapabilmek için eğitilmek gereklidir ve bu, bazı insanlar için 4 yıllık 
üniversitelerde bazı insanlar için 2 yıllık MYO’larda gerçekleşir”. Geleceğine, 
mesleğine, öğretileni öğrenmeye hatta üzerine birşeyler katmaya odak-
lanmış herkes mutlaka amaçladığı başarıyı yakalayacaktır. Burada kilit 
kelimeler “İSTEMEK” ve isteği yönünde “ÇABA GÖSTERMEK”tir.  

Baktığınız yerden görmek hala zorsa eğer ben yeniden anlatayım size… 

Aslında MYO’lu olmak: bir çırpıda mesleğin 
gereklerini öğrenmektir dolaylı yollara sap-
madan; lise mezunu gibi “vasıfsız” olmamak, 
branşında etkili eleman sayılmaktır; gerçek-
ten çalışan, kendini göstermek için çabalayan 
için önemli bir sıçrama tahtasıdır; lisans öğre-
timine yerleşmek isteyip de yerleşememiş 
olan için DGS ile bir şanstır; işverenin gözünde 
nitelikli eleman olma kriteridir ve dolayısı ile 
daha fazla maaştır; işinde yükselme şansıdır. 

Piyasada çalışan ara eleman sayısının yönetim kadrosunda çalışan sayısı 

ile oranını düşündüğünüzde herkesin yönetici olamayacağı açık ve nettir. 
Ara elemanın kalifiye olmasının, iş deneyiminin yüksek olmasının gerekliliği 
de bu gerçeklik ile doğru orantılıdır. Bunun önemini kavramış ülkelerde ön 
lisans öğrenimine rağbet yüksektir. Ülkemizde de son yıllarda meslek yük-
sek okullarına verilen önem artmış, öğrencilerinin ileriye dönük hakları üze-
rinde kanunlarda düzenlemeler önerilmeye başlanmıştır. Farkında olmanız 
gereken; MYO’lu olmak da dahil, hayatta yolunuza çıkan her şeyin, yepy-
eni bir başlangıç için basamak olarak kullanılabileceği gerçeğidir. Zaman, 
olaylar, duygular, kişiler bugüne kadar nasıl işlemiş olursa olsun, bugün 
bulunduğunuz yer, gelecek için amaçladığınız noktaya ulaştırabilmek için 
önünüze koyulmuş bir fırsattır ve akıllıca kullanılması durumunda gelecekte 
sizleri güzel yerlere taşıyabilir. 

Derslerime girenler bilirler, hikaye ile konuları anlatmayı çok severim.. Bu 
kadar ettiğim laf üzerine buyurun sizlere gözlerinizin önünden iki yaşanmış 
hikaye….

Üniversite sınavı sonucunda 4 
yıllık istediğim bir bölümü kazana-
madığım için özel bir üniversitenin 
meslek yüksekokulunun muhasebe 
bölümüne kaydımı yaptırdım. 4 yıllık bir üniversiteyi kazanamamış olduğu-
ma üzülüyordum ta ki DGS’den haberim olana kadar. DGS ile iki yıllık meslek 
yüksekokulundan dört yıllık lisans programına geçiş hakkımın olduğunu 
öğrendiğim andan itibaren ilk işim DGS formatını ve sorularını araştırdım ve 
gördüm ki DGS çokta zor bir sınav değil, sadece matematik ve Türkçe soru-
larından oluşan bir sınavmış.

İlk başta matematik ve Türkçe konularından eksik olduğum konuları be-
lirledim. Daha sonra eksik olduğum konuları çalıştım ve düzenli olarak DGS 
sorularından çözdüm. DGS’ye çalışırken akademik ortalamamın da önemli 
olduğunu öğrendim. Çünkü sınav puanıma okulumdaki ortalamaya göre ek 
puan eklenecekti ki bu da istediğim üniversite ve istediğim bölümü kazan-
mam için çok önemliydi.

En sonunda DGS günü geldi çattı. Sınavım iyi geçmişti şimdi sıra DGS so-
nucunun açıklanmasını beklemekteydi. Bir yandan da acaba bu üniversite 
olur mu bu bölüm olur mu soruları aklımda dolanıyordu. Puanım açıklandığı 
gün çok mutlu oldum, çünkü istediğim üniversite olan İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü kazanmıştım ve çok mutluydum. Lisans 
eğitimi tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimimi de tamamladım. Şim-
di sıra doktoramda...

2009 yılında Kırıkkale Üniversi-
tesi Meslek Yüksekokulu Radyo-TV 
Programcılığı Bölümü’nü bitirdim. 
Aynı yıl Dikey Geçiş Sınavına girdim. 
Bu dönem DGS’nin en zor olduğu 
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yıllardı. Çok fazla net yapıp yüksek puanlar alsanız da kontenjanlar çok az 
olduğu için bir lisans programını kazanmak zor oluyordu. Hatta ilk yıl inti-
bak senesi olduğundan fark dersleri almak zorunda kalıyor, iki derste geçe-
mezseniz de okuldan atılıyordunuz. Tüm bunlara rağmen sadece sistem-
li çalışarak ( günde 1 saat) sınavı kazandım. Akdeniz Üniversite Radyo TV 
Sinema bölümüne yerleştim. Üstelik sadece 1 kontenjan vardı. 

ÖSYM’ nin yaptıgı yeni düzenlemeler ile  DGS  artık eski zor ve başarılamaz 
imajını kaybetti. Zira artan kontenjanlar, düşen puanlar sayesinde birçok kişi 
lisans eğitimine devam edebiliyor. Öyle ki sadece matematik ya da sadece 
Türkçe çözerek bile hedeflediğiniz üniversiteyi kazanabilirsiniz. ( programa 
ve tercihe göre değişkenlik gösterebilir) Bu imkanların yanında artık intibak 
senesinin kaldırılması varsa da ögrencinin okul ile ilişiğinin kesimesi artık 
mümkün değil. 

Bugün, Adıgüzel Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışıyor 

aynı zamanda Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıyorum. Ancak 
itiraf etmem gerekir ki alan ile ilgili birçok bilgiyi meslek yüksekokulunda 
öğrendim.  Aldığım uygulamalı ve direkt sektör ile ilişkili dersler sayesinde 
kendimi yetiştirdim. Hatta dönem arkadaşlarım okul bitmeden, sonrasın-
da ise fakülteye devam etmeden çok iyi iş imkanları yakaladılar. Fakülteye 
devam edenler ise (ben de dahil) her zaman tercih edilen, bilgili bir ögrenci 
olarak ön plana çıktı. Kendi adıma meslek yüksekokullarını destekliyorum. 
Öyle ki fakültede eğitim alan her genç meslek yüksekokullarında bulunmalı 
ve zaman zaman derslere katılmalı. Çünkü mevcut okullar gereksiz bilgi ver-
mekten uzak durarak içinde bulunduğumuz zamana ayak uyduran, sektör 
ile iç içe eğitim veren bir yapıya sahip. Bu nedenledir ki meslek yüksekokul-
larında eğitim alan her genç kendini de yetişirdiği takdirde iş bulmasında 
veya fakülteye geçmesinde bir sıkıntı yok. Hatta avantajlılar. Yapılan bunca 
düzenlemeden, iyileştirmden sonra kolları sıvamak ise onlara düşüyor.

Mezunlarımız Gururlandırıyor

Dünya Göz Hastanesi Doktor 
Asistanı

Ataşehir Memorial Hastanesi 
Medikal Muhasebe Departmanı

Özlem CANBAZÖmer Faruk ELMAS Sena DÜNDAR Serap YÜKSEL

Femme Plast Cerrahi 
Tıp Merkezinde ameliyat 
fiyatlandırması yapıyor.

Dentistanbul Levent, Doktor 
Asistanı

Çamlıca 
Medicana Hastanesi 

Amerikan Hastanesi-Merkezi 
Tıbbi Arşiv

Mehmet Suphi 
KABAKULAK

Ahmet YILMAZ Elif Büşra TEPE Keziban ATASOY

Tıbbi Dokümantasyon-Amerikan 
Hastanesi-Merkezi Tıbbi Arşiv

Radiologica Görüntüleme ve 
Tanı Merkezi

Bahçelievler 15 Nolu Aile Sağlığı 
Merkezi Tıbbi kayıt

Hasan ZENGİNAli TANRIVERDİ Batuhan BIÇAK Merve BATUR

Sabiha Gökçen Havalimanı
Pegasus Havayolları

Sabiha Gökçen Havalimanı
Pegasus Havayolları

Sabiha Gökçen Havalimanı
Pegasus Havayolları

Kariyer
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Kültür & Sanat Konser, Tiyatro, Sinema, Sergi 

Londra’da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş 
komedi “Shakespeare’in Bütün Eserleri - Hafif 
Kısaltılmış”, Şubat ayında Borusan Oto Dolma-
bahçe Sahne’de tiyatro severler ile buluşuyor.

Kahkaha garantili ve ödüllü...

Yazanlar: Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield
Çeviren: Leyla Özgüler Kalender
Yöneten, dramaturji ve ışık tasarımı: Kemal Başar
Kostüm tasarımı: Berna Yavuz
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Yönetmen yardımcıları: Shyqyri Caushaj, Çağlar Polat
Oynayanlar: Kemal Erdurak, Kerem Muslugil, Mesut 
Yılmaz

Bu çılgın Shakespeare komedisi, İngiltere’de 
West End’de 10 sezonu aşkındır kapalı gişe 
oynuyor. Türkiye’de ilk kez, hepsi 2013-14 se-
zonunun en başarılı genç oyuncuları ödüllü oyu-
ncularıyla... Üç ne yaptığını bilmez erkek oyuncu 
hemen hemen hazırlıksız ve pek bilgileri de ol-
madan Shakespeare’in bütün eserlerini birden 
oynayacaklarını iddia ederler; Hamlet, Ophelia, 
Romeo, Juliet, Jül Sezar, Macbeth, Othello, Des-
demona, cadılar, periler derken işler karışır, çıl-
gınlık boyutuna erişir.

Shakespeare’nin
Bütün Eserleri
Hafif Kısaltılmış Tiyatro

İstanbul Modern
“Ülker sizi her perşembe sanatı
ücretsiz keşfetmeye 
davet ediyor!
Perşembe günleri 10:00-20:00 saatleri 
arası İstanbul Modern’e gelip süreli ve kalıcı 
tüm sergileri ücretsiz gezin; bunun yanı 
sıra Perşembe günleri düzenlenen sanatçı 
atölyelerine, konuşmalara ve etkinliklere de 
ücretsiz katılma fırsatını yakalayın.

Ülker, Mayıs 2014 tarihinden bu yana yüz 
binlerce kişiye ulaşan
#SizinPerşembeniz ile çağdaş sanatı 
desteklemeye devam ediyor.

Müzik severlere yılın en mutlu hafta sonunu 
yaşatmak için, 28-29 Mayıs tarihlerinde, Life 
Park’ı dev bir festival kasabasına dönüştürecek 
olan Chill-Out Festival Istanbul 2016 için 
yerinizi şimdiden ayırın...

Geçtiğimiz Mayıs ayında 10. yılını 20.000’e yakın 
müzik severin katılımıyla kutlayan ve 2006 
yılından beri müzikal kalitesi ve doğa içerisindeki 
özgün atmosferiyle müzik severler için bir bahar 
klasiği haline gelen Chill-Out Festival Istanbul, 
Cazdan Soul ve Funk’a, electronica ve house’dan 
indie’ye uzanan müzikal seçkisi, konsept sahneleri, 
kültürel ve sanatsal aktiviteleri, eşsiz doğası ve bu 
yıl da farklılaşarak sunacağı sıra dışı atmosferiyle, 
festival tutkunlarını büyüleyici bir yolculuğa davet 
ediyor.

Katılımcılara şehir karmaşasından uzaklaşarak, 
doğanın içinde rahatça ve özgürce vakit 
geçirebilecekleri, seçkin lezzetlerden, tasarım 
butiklere; yaratıcı atölyelerden, sanatsal 
çalışmalara kadar bir hafta sonu boyunca birçok 
renkli deneyim sunacak olan Chill-Out Festival 
Istanbul, her iki günde de 12:00-00:00 saatleri 
arasında, 3 sahnede toplam 24 saatlik müzikal 
programlama ile gerçekleşecek. 

Chill - Out Festival
İstanbul 2016 / 28-29 
Mayıs Life Park

Şebnem Ferah,
13 Şubat’ta Bostancı Gösteri 
Merkezi’nde...

13 Şubat 2016 21:00
Zorlu Performans Sanatları Merkezi-Ana 
Tiyatro, İstanbul

Mert Fırat-Jülide Özçelik
Sevgililer Günü Konseri

Sevgi şarkıları senfonik aranjmanlarla 
yeniden hayat buluyor! 

Yaklaşık 4 senedir Türkiye’nin çeşitli illerindeki (An-
talya, Adana, Bursa) devlet senfoni orkestraları ile 
gerçekleştirilen, Jülide Özçelik’in hem kendi hem de 
sevdiği sevgi şarkılarını senfonik aranjmanları ile 
tekrar yorumladığı proje ilk kez İstanbul’da eklenen 
yeni şarkılarla ve süpriz bir konukla sahnede olacak. 

İstanbul Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek 
projede solist olarak Jülide Özçelik ve Mert Fırat bir-
likte söyleyecekleri şarkılarla yer alacaklar. 

Programda Jülide Özçelik’in kendi şarkılarının yanı 
sıra, caz standartlarından çeşitli bilinen sevgi temalı 
şarkılara kadar birçok farklı şarkı yer alıyor.



YIL: 2 SAYI: 2 / Şubat 2016 13

Üç genç arkadaş cin temalı 
bir korku filimi çekmeye karar 
verirler. Kendilerine sağlam bir 
hikaye bulmak isteyen bu üç 
genç, o civarda yaşayan bir 
Mühr-ü Vekil’in kapısını çalar 
ve o andan itibaren aradıkları 
korku hikayesinin asıl oyuncuları 
olacaklarını bilmeden kendi 
hikayelerinin dehşetini yaşamay 
başlarlar.

Yönetmenliğini Özgür Özberk 
ve Şahin Yiğit’in beraber 
üstlendikleri filmin senaristliğini 
İbrahim Hakkı Öztürk üstleniyor. 
Başrollerde Özgür Özberk, 
Gülşah Çomoğlu, Fahri Öztezcan 
ve Kirkor Dinçkayıkçı, Gözde 
Fidan, Ebru Demirdöven, Fatma 
Öney ,Serap Önder ve Yusuf 
Cemal Temel bulunuyor.

2016’da Neler İzleyeceğiz

Stephen Hopkins’in yönetmenliğini 
yaptığı Joe Shrapnel ve Anna 
Waterhouse’un kaleme aldığı Race 1936 
yılında Berlin Olimpik Oyunları’nda 4 adet 
altın madalya kazanan Atlet Jesse Owens’ın 
hayatına odaklanıyor.

RACE

Yazar Armağan Tunaboylu’nun Yıldız 
Cinayetleri kitabından uyarlanan 
Şeytan Tüyü, aracılık yaptığı kızları 
semtin ağabeyine emanet edip, emekliye 
ayrılmayı planlayan bir adamın bahtsız 
komedisi konu alınıyor. 

Mura Şenöy’ün yönetmenliğini yaptığı filmin 
kadrosunda, Mustafa Üstündağ, Güven 
Kıraç, Şükran Ovalı, Beyti Engin, Tuğrul Tülek, 
Erdal Tosun, Derya Karadaş, Selen Uçer, 
Emre Şen, Burak Güneş, Murat Serezli ve 
Haldun Dormen yer alıyor.

Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları ve yetenekleri, 
neler yapabileceği kestirelemeyen ve tehlikeli bir adamın 
zihninine aktarılır... 

Yönetmenliğini Ariel Vromen’in üstlendiği filmin oyuncu 
kadrosunda Ryan Reynolds, Gal Gadot ve Alice Eve yer 
alıyor.

ŞEYTAN  TÜYÜ 

Vizyona Girecek Filmler 

İFRİT’İN
DİYETİ: 
CİNNA

CRIMINAL



14 ADIGÜZEL GÜNCESİ / KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME BİRİMİ

Kariyerinize Yön Veren İmkanlar 
Sizleri Bekliyor
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini kariyerlerini planlarken de yalnız bırakmıyor ve Kariyer 

Planlama ve Geliştirme Birimi ile öğrencilerine gerek staj, gerekse iş bulabilme konusunda her türlü 
bilgi ve yardımı sunuyor.  Öğrencilerin, özgeçmişlerini yazarken ve staj yapacakları yerin uygunluğunu 
sorgularken de kapısını çalacakları bu birim, yaptığı kariyer etkinlikleriyle de onların kendilerini sürekli 
geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyor.  

Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Kariyer Planlama ve Geliştirme Birimini, 
öğrencilerinin iş dünyasındaki fırsatların, seçeneklerin farkına vararak 
kariyer hedeflerini belirlemelerini sağlamak için, onlara ışık tutması amacı 

ile faaliyete geçirmiştir. Birim, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için yön 
ve zaman tespiti yapmalarını sağlayacak iş, eğitim ve diğer geliştirmeye 
yönelik faaliyetleri düzenleyerek öğrencilerin bilinçlenmelerini de sağlıyor.  

Kariyer Planlama ve Geliştirme Birimi Neler 
Yapar? 

Öğrencilere kariyer hedeflerinin belirlenmesinde ve kariyer plan-
lamaları konusunda danışmanlık verir. CV hazırlamalarına yardımcı 
olur ve prova iş mülakatları organize eder.

İş / staj duyuruları yapar ve başvuruları konusunda yardımcı olur 
sertifika programları, sektör semineri, şirket gezileri gibi kariyer et-
kinlikleri düzenler.  

Kuruluşların gereksinim duyduğu nitelikli insan gücü ihtiyacının 
okulda öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılan-
masını sağlamak amaçlı etkinlikler düzenler. Okul etkinlikleri ile ilgili 
bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları 
konu hakkında bilgilendirir.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler 
için kazandıkları mesleki bilgi ve beceriler ile bireysel yeteneklerini 
birleştirerek kendilerini geliştirebilecekleri iş ve kariyer olanakları bul-
malarına yardımcı olur.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu binasının giriş katındaki ofis-
lerinde 08.30-17:30 saatleri arasında hizmet veren Kariyer Planlama ve 
Geliştirme Birimine aynı zamanda,  0216 455 77 70 - 1123 numarasın-
dan, kariyer@adiguzel.edu.tr e posta adresinden, Adıgüzel kariyer 
facebook sayfasından ve www.kariyer.adiguzel.edu.tr web sitesinden 
ulaşılabilmektedir. 

Birimin düzenlemiş olduğu seminerler, öğrenciler için sunduğu özel kariyer 
fırsatları ve bunları yaparken destek aldığı çözüm ortakları bulunmaktadır.

Kariyer Seminerleri
Mercedes Benz – Staj ve Kariyer Fırsatları Semineri,
Tasarı Eğitim Kurumları- Dikey Geçiş Sınavı Bilgilendirme Semineri,
Educhos Academy- Ücretsiz Kariyer Eğitimleri,
T.C İstanbul Valiliği  Güvenli Yaşam Eğitimi,
İşkur İşbaşı Eğitim Programı – Bilgilendirme Semineri,
Kariyer-net  Kariyer Tüyoları Semineri.

Kariyer Fırsatları
Apple Store – İşe alım etkinliği
Decathlon – İşe alım etkinliği 
Ersoy Hastanesi – İşe alım etkinliği
Pelsan Aydınlatma – İşe alım etkinliği
Ulugöl- İşe alım etkinliği
Koçtaş – İşe alım etkinliği

Çözüm Ortakları
Dhl- Express, Audıo, Kronos Energy, Practicall- Solutiouns, Hd: Sig-
orta, Ersoy Hastanesi, Eren Hastanesi, Ulugöl Sigorta , Elegance 
Optik, İsnet, Beta Optik, Şahin Gümrük Müşavirliği, Birleşik Gümrük 
Müşavirliği, Fayda Akademi, Opak Optik, Modern Tıp Merkezi, Pel-
san Aydınlatma, Arcen Mimarlık ve Mühendislik, İntermedıa Yazılım, 
Acayip İşler Atölyesi, Bnpplas Nehir osgb, Doggy Fun Club,Atölyehane 
Mimarlık Restorasyon, Decathlon.

mailto:kariyer@adiguzel.edu.tr
http://www.kariyer.adiguzel.edu.tr/
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Modern hayat ve insan

Bora Sezigen

Adalet Programı
1. Sınıf Öğrencisi

Öğrencilerimizden

Yerleşik yaşama geçtiğimiz Neolitik Devrimden beri, insanoğlu en temel 
ihtiyaçlarının yanında  başka gereksinimlerinin de farkına varmıştır. Aslına 
bakarsanız elitizmin ve seküler hayatın temeli sanayi devriminden çok 
öncesine kadar gider.

Yine buna paralel giden konforist yaşam arayışı, bize daha iyiyi ve daha 
rahatı arattırırken, günü öldürmekten başka bir hediye de vermez... Aslına 
bakarsanız hayat büyük bir yarıştır, doğumumuzdan itibaren yarışın 
başladığını belirten o silah ateşlenir ve başlarız. Önce doğal seleksiyonun, 
yani güçlünün hayatta kalacak olduğu gerçeği ve bunun psikolojisi  bizi 
sarar, daha sonra kendi çatımız altındaki kardeşlerimizden daha başarılı 
olmaya çalışmakla başlar süreç. Peki bu yeterli olur mu? Elbette hayır! Daha 
sonra okulla devam eder bu, sınavlarla taçlandırılır ve sonunda iş hayatında 
varlığını sürdürür... Peki gerçekten ne zaman yaşıyoruz? Gerçekten ne 
zaman nefes alıyoruz, gerçekten ne zaman keyif alıyor, gerçekten ne 
zaman gülüyoruz...deliler gibi koşuşturup bir yerlere yetişmeye çalışırken 
genç oluyoruz, olgun oluyoruz, yaşlı oluyoruz ve hala bir yerlere yetişmeye 
çalışırken ölüyoruz. Peki neden? Tüm bu kaosun içinde neden kendimize 
gerçekten zaman ayırmıyoruz? Neden öylece bir iş gününde yapılacak bir 
çok güzel şeyi yapmayıp, sıkılarak yapmamız gerekenleri yapıyoruz... Ne 
dediğinizi duyar gibiyim, ‘’sorumluluk bunu gerektirir herkesin görevleri var 

bu hayatta’’ diyorsunuz. Peki ama kendimize karşı görevimiz nerede, iyi 
yaşamak nerede, istediğimiz an mola verip nefes almak? Bana sorarsanız 
bu zaman dilimini kendinize yaratabilirsiniz, bana sorarsanız yaşamak nefes 
alıp vermekten, acıktığında yemek yemekten, uykun geldiğinde uyumaktan 
çok daha fazlası, bana sorarsanız ne hayaliniz varsa peşinden koşmanın 
tam sırası... 

Bir kitapta bir yazar der ki; insanın ömrünün en uzun kısmı ilk 20 
yılıdır. Yani yazar insanın hayata dair umut taşıdığı o yılların mutluluk 
barındırdığından hep hatırlandığından, hiç unutulamayacağından 
bahsediyor... Sorumluluklarımızı aksatamayız, yaşamak için temel 
ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmalıyız,  lakin kendimize tüm bu iş, okul 
temposu arasında zaman yaratabiliriz ve yapmak istediklerimizi yapabiliriz. 
son olarak Victor Hugo’nun ir aforizmasıyla bitireyim; ‘’Bu hayatta yaptığınız 
şeylerden duyduğunuz pişmanlıklar geçer, ama yapmadığınız şeylerden 
duyduğunuz pişmanlıklar asla geçmez’’

<




