
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, ÖSYS sınavlarına girmeden 
önce “applyata.adiguzel.edu.tr” sitesinden online başvuru yaparak 
kişisel becerilerini, hayallerini, projelerini anlatan, hangi programı neden 
istediğini ifade edebilen Meslek Lisesi öğrencilerine Mütevelli Heyeti burs 
desteği ile hayallerini gerçekleştirme şansı sunuyor. 

ApplyATA çerçevesinde Meslek Lisesi öğrencilerine, başvuru sırasında 
doldurdukları form ile eğitim almak istedikleri alanda ve programlarda 
doğru yönlendirme sağlanarak, ÖSYS sınav sonuçları sonrasında başarılı 
oldukları alanda farklı burs dereceleri ile eğitim görme olanağı sunulacak. 

ApplyAtA Bursları Dış Ticaret, İş Sağlığı ve Güvenliği, Radyo Televizyon 
Programcılığı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Seyahat 
Hizmetleri ön lisans programlarında 5’er kişilik burs kontenjanı ile 
sınırlıdır. Burslar değerlendirme sonucunda aday öğrencinin aldığı 
puan aralıklarına göre verilecektir. Puanlara göre verilecek burs oranları 
tablodaki gibidir.
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, ApplyAta ile, 
kişisel becerilerini, hayallerini, projelerini anlatan, 
hangi programı neden istediğini ifade edebilen Meslek 
Lisesi öğrencilerine, Mütevelli Heyeti burs desteği ile 
hayallerini gerçekleştirme şansı sunuyor. 

Uluslararası öğrenci değişim programlarının en bilinenlerinden biri 
olan Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini 
teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini 
sağlamayı ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların, alınan derecelerin 
akademik olarak tanınmasına  ve şeffaflığın gelişmesine katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır.

Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin 
bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa 
Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda 
gerçekleştirmesidir. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu da Erasmus+ 
kapsamında ilk ikili anlaşmasını Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı 
için Polonya’nın Torun kentinde bulunan ve  bünyesinde 17 fakülte ve 
Yüksekokul bulunduran Nicolous Copernicus University ile yapmıştır.

Uluslararası
öğrenci değişim programı
Erasmus +

Öğrenciler Erasmus+ ile ilgili ayrıntılı bilgiye
erasmus.adiguzel.edu.tr sayfasından ulaşabilirler.

BAŞVURULAR 
15 Mart / 30 Mayıs

ApplyAtA  Değerlendirme  Puanlarına 
Göre Burslar;

90-100    % 60, 
80-89     % 50, 

70-79 % 40, 
60-69 % 30,

http://applyata.adiguzel.edu.tr/
http://edu.tr/
http://erasmus.adiguzel.edu.tr/
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Bu hususları dikkate aldığımızda öğrenciler için meslek 
yüksekokullarının ne derece önemli olduğunu daha iyi anlarız.  
İşsizliğin % 11 civarında olduğu ülkemizde nitelikli ara eleman açığı 
bulunmaktadır. Bir tarafta iş arayan 8-9 milyon işsiz, diğer tarafta 
ise nitelikli ara eleman arayan kamu ve özel sektör. İşte meslek 
yüksekokullarının bir diğer önemli özelliği de, ülkemizde işsizlik oranını 
düşürecek olması, kamu ve özel sektörün eleman ihtiyacına cevap 
vermesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasıdır.

Devlet tarafından meslek yüksekokulları ayrı bir proje içerisinde ele 
alınmalı, gerek Devlet ve gerekse vakıf meslek yüksekokulları sektör 
şartlarına uygun öğrenci yetiştirilmesi için desteklenmelidir. Eğitim 
öğretim süresi kısa olduğu için bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Kaliteli bir eğitim verilmediği taktirde öğrenciler ara 
eleman olarak mezun olacaklar fakat nitelikli olmayacaklardır. Bu 
da diplomalı işsiz demektir. Bu nedenle bir proje kapsamında meslek 
yüksekokullarının desteklenmesi gerekmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda yukarıda değindiğim hususlar 
çerçevesinde öğrencilerimizin nitelikli ve donanımlı eleman olarak 
mezun olmaları veya DGS sınavı sonucunda lisans eğitimlerine 
devam etmeleri için gerekli tüm olanaklar sağlanmıştır. Sektör ile 
dayanışma içerisinde, laboratuvar ve atölyeler açarak, deneyimli 
akademisyenler bulundurarak, ders programlarını buna göre 
oluşturarak öğrencilerimizin nitelikli birer birey olarak mezun olmaları 
ve çalışma hayatına atılmaları amaçlanmıştır. 

Meslek Yüksekokulumuzda eğitim öğretimin yanı sıra ülkesini seven, 
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, analitik düşünen, özgüvenli ve sosyal 
birer birey olarak yetişmeleri için gayret gösterilmektedir.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılının sonuna yaklaşırken edindiğimiz 
deneyimlerden de faydalanarak, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 
siz öğrencilerimize ve yeni gelecek öğrencilerimize daha kaliteli 
eğitimin verilmesi, daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeniz için 
tüm yönetim, akademik ve idari personel olarak çalışmalarımız 
sürmektedir.

  Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu olarak bu yıl mezun olacak 
öğrencilerimizi tebrik eder, bundan sonraki eğitim ve çalışma 
yaşamlarında başarı, mutluluk ve sağlık dilerim. Ülkemiz gençlerine 
yükseköğretim vermek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan 
gurur ve mutluluk duymaktayız.

 Sevgi ve Saygılarımla.

Bilindiği üzere yükseköğretim ön lisans, lisans, lisansüstü 
ve doktora eğitimi olarak sınıflandırılmıştır. Ataşehir 

Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, 2 yıl (4 yarıyıl) ön lisans 
öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur. Meslek 
Yüksekokulları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda 
belirtildiği üzere “Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi 
amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil 
eden” yükseköğretim kurumlarıdır. Bu hükümden de 
anlaşılacağı üzere birinci amaç özel ve kamu sektörün 
aradığı nitelikli insan gücünü yetiştirmek, ikinci amaç 
ise lisans programlarına giremeyen öğrencilerin önünü 
açarak lisans, lisansüstü ve doktora eğitimlerine olanak 
sağlamaktır.

Yard. Doç. Dr. Hüsnü TOLU
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu,
Müdürü

SEKTÖR VE NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ…

mailto:kurumsaliletisim@adiguzel.edu.tr
http://www.adiguzel.edu.tr/
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Öğr. Gör. Hatice Hurç APALI

Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Bölüm 

Başkanı

Türkiyede Sağlık Turizmi ve İstihdam 
Olanakları

Sağlık turizmi, seyahat etmek sureti ile 
ikamet ettiği yerleşimin dışında konaklayarak 
sağlığını korumayı veya yeniden kazanmayı 
amaçlayan insanların gerçekleştirdiği turizm 
çeşididir. Türkiye; termal, yaşlı turizmi, engelli 
turizmi, dünya için çok önemli bir sorun olan 
bağımlılığa yönelik arındırma amaçlı turizm 
ve medikal turizmle birlikte beş alt başlıkta 
sağlık turizmi hizmeti sunmaktadır.

Coğrafi konumu, Avrupa, Orta Asya ve Kuzey 
Afrika’ya üç saatlik uçuş mesafesindeki 
ulaşım    kolaylığı, yeni teknolojilerle donatılmış 
ve makul fiyat sunan sağlık tesisleri, tarihi 
ve doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası, 
jeotermal kaynakları, sağlık sektöründeki 
yetişmiş ve eğitimli insan gücü, JCI akredite 
kuruluşların sayısıyla dünyada ikinci sırada 
olması ve bunun yanı sıra 2015 yaz sezonu 
itibariyle 72 ülke ile vizesiz seyahat imkanının 
sağlanmasıyla Türkiye, son yıllarda Dünya 
Sağlık Turizmi destinasyonlarının başında 
gelmektedir. Sağlık Bakanı Mehmet 
MÜEZZİNOĞLU’nun açıklamalarına göre; 
2015 yılında 2,5 milyar dolar civarında olan 
sağlık turizm gelirini 2023 yılında 20-25 
milyar dolara götürme hedefi doğrultusunda 
çalışmalara devam edilmektedir.

Bu durum, Türkiye’nin  sağlık turizminde 
ciddi bir potansiyele sahip olduğunun bir 
göstergesidir.Ülkemizde medikal turizm 
daha geç keşfedilmesine rağmen gelişmiş 
ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle 
rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri 
sunmaktadır, dolayısıyla ülkemize dünyanın 
dört bir yanından tedavi amacıyla turistler 
gelmektedir. Turistler tarafından en çok talep 
gören branşlar ise göz başta olmak üzere diş, 
ortopedi, kardiyoloji, onkoloji, plastik ve beyin 
cerrahisinin ön plana çıktığı görülmektedir. 
Avrupa’da Almanya’dan sonra çocuk kemik 
iliği naklini en çok yapan ülkeyiz. Ayrıca 
belirtmek gerekirse birçok Asya ülkesinde 
olduğu gibi Türkiye’de tedavi ve operasyon 
ücretleri batı ülkelerine göre oldukça uygun 
düzeydedir. Örneğin, ABD’de tüp bebek 
tedavisi 15-16 bin dolar iken, Türkiye’de 2 

bin 600 dolara yapılmaktadır.  Açık kalp 
ameliyatı Avrupa ülkelerinde 25.000 avro 
iken, Türkiye’de A sınıfı hastanelerde 10.000 
dolara yapılmaktadır. Avrupa’da 10 bin 
avroya yapılan saç ekimi operasyonları 
Türkiye’de 5 bin liraya mal oluyor. Sadece 
körfez ülkelerinden gelen 76 bin turistin 
35 bini saç ektirmiştir. Türkiye’nin tercih 
edilmesindeki tek sebep Avrupa ülkelerinden 
daha ucuz olması değil elbette, örneğin tüp 
bebek tedavisi için Türkiye’yi seçenlerin gelme 
nedenlerinden biri, Türkiye’de ilk denemede 
başarılı olma oranının Avrupa ülkelerinden 
daha yüksek olmasıdır. 

26 Aralık 2013 itibariyle gezi ve tatil turizminin 
kişi başına bıraktığı gelirin (ortalama 650 ABD 
doları), sağlık turizminden elde edilen gelire 
oranla çok düşük kaldığı görülmüştür. Ayrıca 
sağlık harcamalardaki açığın sağlık turizmi 
gelirleriyle kapatılması nedeniyle Sağlık 
Bakanlığı, sağlık turizmini bir Sağlık Bakanlığı 
projesi olmaktan çıkarıp bir devlet politikası 
olarak ele almaya ve bu alanda ciddi yatırımlar 
yapmaya yönelinmesine sebep olmuştur. 
2014 – 2018 yıllarını kapsayan sağlık turizmi 
ile ilgili bir eylem planı  hazırlanmış ve 2015 
yılında sağlık turizmi için devlet artık sağlık 
turizmi politikasını belirleyici ve düzenleyici 
bir konuma geçmiştir. 

Günümüzde özel hastanelerin sayısının 
artması ve sağlık turizminin gelişmesiyle 
birlikte sektörün nitelikli eleman ihtiyacı 
artmıştır. Uluslararası rekabet gücünün en 
yüksek olduğu sektörlerden birisi olan sağlık 
turizmi içinde yer almak isteyen nitelikli 
elemanların kendilerini aranan eleman haline 
getirmeleri gerekmektedir. Bakanlık eylem 
planıyla birlikte sağlık kuruluşlarının istihdam 
olanaklarını ve teşviklerini açıklamıştır.

 Bu bağlamda,  hastanelere 2018 
yılına kadar geçecek bir süreç içerisinde 
akreditasyon zorunluluğu getirilmiştir. 
Hastalara verilecek hizmetlerin doğru ve 
düzgün bir şekilde verilmesini sağlamak 
adına bütün hastanelerde zorunlu olarak hem 

sağlık turizmi sertifika programı eğitimi almış  
hekimler hem de yardımcı sağlık personelinin 
bulunma zorunluluğu getirilmektedir. Yılda 
500 kişinin sertifika programından mezun 
olması planlanmaktadır. Mezun olanlar 
öncelikli illerde ve hastanelerde çalışmaya 
başlayacaktır. 

Bütün hastanelerde  en az 5 tane yabancı dil, 
tercihen de İngilizce ve Arapça bilen personel 
zorunluluğu getirilmektedir. Sağlık kuruluşları 
tarafından istihdam edilen ve tercümanlık 
hizmeti veren en fazla 2 adet personelin 
aylık brüt ücretlerine % 50 oranında devlet 
tarafından destek verilecektir.

Yabancı dil bilen kişilere yönelik “Sağlık turist 
rehberliği / Uluslararası hasta rehberliği” 
adıyla sertifika programları oluşturularak, 
sağlık hizmeti sunumunda yabancı dil 
bilen kalifiye kişilerin sayıları arttırılmak 
istenmektedir.

Yurtdışından davet edilen akademisyen/
uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş 
temsilcilerinin katılımına münhasıran, 
yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde 
gerçekleştirilen eğitim programlarına 
yönelik harcamalara %50 oranında destek 
verilecektir.

Sağlık turizmi potansiyelini arttırmak 
amacıyla tıp eğitimindeki yabancı öğrenci 
kontenjanları arttırılmaktadır. Böylelikle 
ülkemizde eğitim alan yabancı öğrenciler, 
eğitimleri sonrasında kendi ülkelerinde 
irtibat noktası olmaları ve ülkemizin sağlık 
sisteminin tanıtımını yapmaları açısından 
önem arz etmektedir.

Öncelikle sağlık turizmi alanıyla ilgili olan 
programlardan başlamak üzere, ortaöğretim, 
ön lisans ve lisans programlarına sağlık 
turizmi seçmeli dersi konulacaktır. Yapılacak 
olan bu çalışmalarla hizmet kalitesinin 
yükseltilerek rekabet gücünün arttırılması 
amaçlanmaktadır.

 Turizm faaliyetleri, birçok ülkede ve bölgede ekonomik kalkınmanın, gelişmenin ve 
bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması için en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden biridir. 
Denize girmek, dinlenmek, eğlenmek vb. gibi   amaçlarla şekillenen turizm faaliyetleri, zaman 
içerisinde turistlerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlenmiş ve şekil değiştirmiştir. 
Turizmdeki bu çeşitliliğin başında sağlık turizmi gelmektedir. 
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Uzman Piskolog Tuğçe Bağcı

Uzman Piskolog
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN ile “İlişkilerde Ego Oyunları” 
Konferansı   Gerçekleşti…

Değişimi reddeden bireyler 
karşısında hiçbir danışmanlık 
biriminin tamamıyla verimli 
olamayacağını hatırlatır, kişinin 
değişim için en büyük motivasyon 
kaynağını kendi içinde bulması 
gerektiğini belirtmek isteriz.

Peki ya…

Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi ne yapar?

Gündelik hayatınızda sizi etkileyen 
zorluklarla başa çıkmanız için 
yardımcı olur. Kendinizi tanıma ve 
farklılıklarınızı keşfetme süreçlerinde 
size eşlik eder. Akademik ve mesleki 
kaygılarınız söz konusu olduğunda 
size destek olur. Kararsızlık 
dönemlerinizde kendi doğrunuzu 

bulmanız için sizin yanınızda olur. 
Hayatınızı etkileyen kaygılarınızla, 
fobilerinizle çalışır.  Okula uyum 
sürecinde karşılaşabileceğiniz 
zorluklara yardımcı olur. Sosyal 
ilişkilerde yaşanan problemlerin 
üstesinden gelmeniz için çalışır. 
Ailevi meselelerin hayatınızda 
anlamlı bir etkisi olduğunu düşünür. 
Sadece anlatmak istediğiniz o 
“dolu” günlerinizde sadece dinler.  
Susmaya ihtiyaç duyduğunuz 
anlarda “Neden konuşmuyorsun?” 
demeden sessizce durur. 
Farkındalıklar geliştirmeye 
başladığınız anda yaşadığınız 
şaşkınlıklarda sizin destekçiniz olur. 
Yeni ve yaratıcı fikirlere açıktır. Yapıcı 
eleştiriyi sever. Kişinin kendisini 
daha iyi tanıması için elinden geleni 

yapar. Kendinizi keşfetme kapısının 
bir anahtarı da belki bu birimdedir! 
Peki ya…

Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi ne yapmaz?

Teşhis koymaz. İlaç yazmaz. 
Nasihat vermez. Bir kişinin 
anlattığını bir başkasına anlatmaz. 
Yeme bozukluğu, madde bağımlılığı 
ve akut psikoz ile çalışmaz. Resmi 
olarak sizi bir hastaneye sevk etmez. 
Ancak gidebileceğiniz okul dışı 
yardım kuruluşları için yönlendirme 
yapabilir. Dedikodu yapmaz. Dalga 
geçmez. Küçük görmez. İltimas 
geçmez. Başkaları hakkında bilgi 
toplama imkânı sunmaz.  Bireylerin 
her an ihtiyaç duyabilecekleri 

psikolojik ihtiyaçlarını hafife almaz.
Sorunları “Bu da sorun mu?” 
diyerek büyük ve küçük sorunlar 
olarak ayırmaz. Size “deli” gözüyle 
bakmaz.

Unutmayın, bu dünyada sizden 
bir tane  daha siz yok! Her insan 
kendisine özel ve biriciktir. Bu kadar 
çok farklılığın içinde, herkese tam uyan 
bir orta yol bulmak elbette mümkün 
değildir. Fakat yine de, kendimizi 
tanıyarak, farklılıklarımızın ve 
benzerliklerimizin ayırdına vararak 
hayatta bir duruş kazanmak, bu 
orta yolda ilerlerken bize oldukça 
yardım edecektir. Okulunuzdaki 
rehberlik birimi ise size, tam da bu 
yolda ilerlerken uğrayabileceğiniz 
bir istasyon görevinde olacaktır. 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Birimi’nden ilgili döneme kayıtlı tüm öğrenciler hizmet 
alabilir. Her birey kendi isteği doğrultusunda fayda görmek için 
bu birime başvuru yapabilir ve belirli bir konu üzerinde yaşadığı 
zorlukların düzenli bir görüşme süreci sonrasında üstesinden 
gelebilir. 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, çocukların gelişimlerini 
desteklemek, onların dünyalarını anlamak ve bu sayede eğitim 
süreçlerine sağlıklı dokunuşlar yapmak amacıyla Yrd. Doç. Dr. Oktay 
AYDIN ile “İlişkilerde Ego Oyunları” konulu konferans düzenledi.  

İstanbul geneli resmi ve özel okulların lise öğretmenlerine, psikolojik 
danışman ve rehber öğretmenlere, idarecilerine yönelik düzenlenen 
konferans, 09 Nisan 2016 Cumartesi günü Ataşehir Adıgüzel Meslek 

Yüksekokulu’nun konferans salonunda gerçekleşti. 
Katılımcı sayısının oldukça yüksek olduğu ve büyük ilgi ile izlenen 

konferansta, meslekî rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında; ego nedir? 
davranışlarımızın kökeni, ego ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar nelerdir? 
İlişkilerin temel dinamikleri nelerdir? ikna’nın psikodinamikleri, konu odaklı 
ve ego odaklı iletişim, ilişki oyunları ne demektir? Neden oyun oynarız? 
Ego oyunla mı beslenir? Oyunları fark etmek ve çözümlemek için neye 
ihtiyacımız var? konuları ele alındı.
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Arnavutköy İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün  bu yıl ikincisini 
düzenlediği “Bu Benim Filmim” 
adıyla öğrencilerin, konu 
sınırlaması olmadan, belirli 
temalar çerçevesinde çekim 
yapabileceği Ulusal Fest-i Ar Kısa 
Film Festivali, Ataşehir Adıgüzel 
Meslek Yüksekokulu’nun katkıları 
ile 06 Şubat 2016’da başladı. 
Öğr. Gör. Selin SÜAR ve Öğr. Gör. 
Batuhan KALAYCI’nın eğitmen ve 
jüri üyesi olarak görev aldıkları 
projede, Arnavutköy İlçesine bağlı 
12 liseden ve toplam 96 öğrenciden 
oluşturulan ekip, iki ay boyunca her 
hafta sonu sekiz saatlik sinema 
eğitimi aldı. 

Bu eğitimler esnasında danışmanlık 
yapacakları grupların başında olan 
Radyo-TV Programcılığı birinci sınıf 
öğrencilerimiz, öğrenimleri esnasında 
karşılaştıkları farklılıkları, sorunları, 
çekim esnasında meydana gelen 
aksaklıkların nasıl bertaraf edileceği 
gibi tecrübeleri paylaşmanın yanı 

sıra, film yapımı, tema seçimi, 
çekim teknikleri gibi konularda farklı 
araştırmalar yaparak, öğrenciler, 
kısa süre içerisinde ele aldıkları 
konuyu ana hatlarıyla aktarabilme 
ve sunum tekniklerini kavrayıp kendi 
sunumlarını da gerçekleştirme 
şansı yakaladılar. Ataşehir 
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun 
koordinatörlüğünde gerçekleşecek 
çekimlerde, Radyo-Tv Programı 
öğrencileri de genç yeteneklere film 
yapım sürecinde, gelişmesinde ve 
Haziran ayında düzenlenecek olan 
ödül töreninin organizasyonunda 
gerek danışman, gerekse festivalde 
yetkili olarak destek olacaklar. 

Aynı zamanda, Antalya Engelli 
Dernekleri Federasyonu’ nun Ulusal 
Ajans ile birlikte yürüttüğü Avrupa 
Gönüllü Hizmeti projesi Erasmus 
+ EVS ile ortaklaşa imzalanan 
protokolle, Kısa Film Kulübü üyesi 
olan Grafik Tasarım Programcılığı 
öğrencilerinden Yunus Yaşaryıldız 
ve Şevketcan Akpınar, kulüp 
danışmanları Öğr. Gör Batuhan 

Kalaycı ve Öğr. Gör. Selin Süar 
eşliğinde 03 Şubat-17 Şubat 2016 
tarihlerinde Romanya’nın Bükreş 
ve Valcea şehirlerinde, kendileri gibi 
farklı ülkelerden gelen öğrencilerle 
başta proje geliştirme, olmak üzere 
kısa film ve belgesel çekimi imkanı 
buldular. 

Ayrıca öğrenciler Catalin 
SOARE ile Georgeta MUREANU 
danışmanlığında Greenthinkers EVS 
bünyesindeki yaşdaşlarıyla birlikte 
birçok etkinliğe katıldılar. Projenin 
devamında Kısa Film Kulübü üyesi 
öğrencilerin Ulusal Ajans ve Avrupa 
Birliği’nce belirlenen diğer ülkelere 
gitme hakkı da bulunmaktadır. 
Ulusal Ajans kapsamında bölüm/
program ayrımı yapılmaksızın 
okula kayıtlı, Kısa Film Kulübü’ne 
dahil olan ve nitelikleri uygun 
görülen adaylar, belirlenen kriterler 
çerçevesinde 2-12 aylık süre 
zarfında da yurt dışında amaçlarını 
gerçekleştirebilecek ve belirlenen 
prosedürler doğrultusunda projeye 
dahil olacaklardır.

Radyo-TV Programı ve Kısa 
Film Kulübü üyesi öğrenciler, 
ayrıca ders kapsamında veya 
kişisel olarak yaptıkları deneysel, 
belgesel ve kurmaca dallarındaki ilk 
denemeleriyle aşağıda sıralanmış 
pek çok yarışma ve festivale de 

filmleriyle birlikte senaryolarını 
göndermektedirler.

4. Uluslararası Kayseri Altın Çınar 
Film Festivali, Merhamet ve Adalet 
Konulu Kısa Film Yarışması, 8. 
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kısa Film Yarışması, Kan Film 
Festivali Kısa Film Yarışması, 
Ataşehir Belediyesi Çevre Konulu 
Ulusal Kısa Film Yarışması, Okan 
Üniversitesi Öğrenci Filmleri 
Kısa Film Yarışması, Eskişehir 
Uluslararası Kısa Film Festivali, 
Yed-i velayet 7 Kısa Film kısa 
film ve senaryo yarışmaları, 18. 
Uluslararası 1001 Belgesel belgesel 
yarışması, Cannes Court Metrage 
(Cannes Short Film Corner) 
kategorileri .

Radyo Televizyon Programcılığı öğrencileri, 
program hocaları Öğr. Gör. Selin SÜAR ve Öğr. Gör. 
Batuhan KALAYCI aracılığıyla,  senenin başından beri 
birçok aktivite, film okumaları ve çekim programı 
içinde bulundular. Ayrıca görsel sanatların sinema 
dalına gönül vermiş olan Ataşehir Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu Kısa Film Kulübü üyeleri de program 
öğrencileriyle birleşip kendi eserlerini ve hayat 
görüşlerini kısa filmlerine yansıttılar. 

Radyo-TV’den dönem 
etkinlikleri
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Hem modacı, hem koreograf hem 
de jüri üyesi olarak tanıyoruz sizi. 
Tüm bu alanların hepsine birden 
nasıl zaman ayırıyorsunuz? 

Ben güne çok erken başlarım. 
Saat altı gibi genelde gün benim 
için başlamış olur. Günü dolu dolu 
yaşamayı tercih ediyorum. Bazen 
etrafımdakiler, yakın çevrem hatta 
kızım ve damadım benim enerjime 
şaşırdıklarını söylüyorlar. Gerçekten 
enerjik bir kişiliğim. Hareket bana 
güç veriyor. Ama tabii bazen bende 
kaçıp uzaklaşıyorum pat diye, 
sadece kendime zaman ayırıp 
dinlenecek zaman yaratıyorum. 
Yani sorunuzun cevabı: çalışmayı 
çok seviyorum, bu şekilde mutlu 
oluyorum, planlı ve düzenli bir hayat 
yaşıyorum. Çok disiplinliyimdir, 
sanırım bu sayede pek çok şeyi 
gerçekleştirebiliyorum.

İktisat mezunusunuz. Peki, bu 
mesleğe nasıl başladınız?

Masa  başı işler bana göre 
değil. Benim rahmetli anne ve 
babam öğretmendi. Eğitimimi 
tamamladıktan sonra 
Amsterdam’da staj yaptım ve o 
sırada daha farklı şeyler yapmak 
istediğime karar verdim. Radikal 
kararlar aldım hayatımda kimi 
zaman. Bir dönem Libya’da yaşadım. 
Sonra dönüp kararımı verdim: ben 
bu sektörde yer almalıydım. Tekrar 
Hollanda yolları göründü bana. Gidip 
bir sure kendimi orada geliştirdim. 
Vatanıma döndüğümde pek çok 
kişi ne yaptığımı ne sunduğumu 
anlamıyordu bile. Yapılmamış, 
denenmemiş pek çok şeyi başarı ile, 
çok çalışarak ve Allahın yardımıyla 

gerçekleştirdim. En alttan başladım, 
çok da zorluklar çektim ama asla 
ben yapamam demedim, tam tersi 
yaparım diyerek yaptım.

Günlük hayatınızda nasıl 
birisiniz? Neler yapmaktan 
hoşlanırsınız?

Günlük hayatımda sakin bir 
kişilğimdir. Bazen evimden hiç 
çıkmam, kitap okurum, dinlenirim. 
Çıktığım zaman da ailem ile vakit 
geçirmeyi severim. Ablam Neşe, 
kızım Billur, damadım Burak ve 
yeğenlerim Hande ile Mehmet ve 
tabiiiiii en önemlisi torunum Uğur 
Bora… Benim canım… Anadolu 
yakasında oturuyorlar, onlar ile 
buluşuruz, sohbet ederiz, bir şeyler 
yer içer, keyifli zaman geçiririz. 
Arkadaşlarımla olmaktan keyif 
alırım. Gerçek dostlarım vardır 
benim. Mesela Erol Albayrak ve Ayşe 
Erbulak… Yazları turlara çıkmayı 
severim. Geçen sene Karadeniz 
turu çok keyif verdi bana. Geri kalan 
zamanı ise Bodrum’da geçiriyorum.

Hangi modacılarla çalışıyorsunuz 
ve en çok çalışmaktan zevk 

aldığınız modacı kimdir?
Çalışmadığım modacı kalmadı 

desem sanırım yeridir. Hepsiyle 
çalışmaktan keyif alıyorum 
çünkü herkesin farklı bir tarzı var. 
Bu nedenle herhangi bir ayrım 
yapamam ama Yıldırım Mayruk’un 
yeri benim için ayrıdır.

Bu sektörde Uğurkan Erez olmayı 
nasıl başardınız?

Buna çok kısa cevap verebilirim. 
Doğruluk, dürüstlük, hak yemeyip 
adil olmak ve çok çalışmak.

Moda denince ilk akla gelen 
isimlerdensiniz. Bunun nedeni 
sizce nedir?

Çalışmanın karşılığını aldım 
sanırım, ayrıca insanlar benim 
içtenliğimi ve samimiyetimi sevdi 
galiba. Ben ekranda nasılsam 
günlük hayatımda da öyleyim 
yani size şöyle söyleyebilirim: 
Oturduğum yerde yanıma fotoğraf 
çektirmek için gelip masadan 3 saat 
sonra ayrılan çok insan olmuştur.

Bu mesleğe yeni atılacak 
gençlere neler önerirsiniz?

Emeğe ve büyüklere saygı en 
başta… Çok çalışmak ve bakış 
açısı bizim meslekte çok önemli. 
Düşünülmeyeni düşünmek, 
yapılmayanı yapmak ve kendini 
yenilemek çok önemlidir. O yüzden 
görmek gerekir bizim meslekte, hırs 
ve azim gerekir. 

Sizi en iyi hissettiren söz nedir?
Şükürler olsun… Bu söz bana 

her zaman iyi hissetirir. Ayrıca bir 
diğeri ailem. İnsanın ailesinden 

daha değerli birşey olamaz hayatta 
bence.

Medya sektöründe olmak 
isteyenlere tavsiyeniz neler olur?

Medya sektörü çok zor ve 
maalesef nankör bir sektördür 
aslında. Uzaktan bakıldığında 
güzel paraların kazanıldığını, ışıltılı 
hayatlar yaşandığını düşünürsünüz 
ama aslında perde arkası her 
zaman öyle değildir. Bazen çok 
çalışıp hiç para alamazsınız, paranız 
içeride kalır, söylediğiniz tek bir 
yanlış sözcük yüzünden üzeriniz 
çizilir. Medya aslında bir ekip işidir. 
Mesela damadım Burak çok radikal 
bir karar aldı. Yıllarca çok başarılı 
olduğu televizyon camiasını bıraktı 
ve kariyerine şu an farklı bir sektörde 
sizin okulda devam ediyor, kendisi 
ile konuştuğumda huzurlu olduğunu 
söylüyor. Medyada maalesef böyle 
bir şey yok, hayatınız işiniz oluyor, 
pek çok fedakarlıklar yapıyorsunuz. 

Bu sektörde olmak isteyenlere 
ise söyleyeceğim şey ise şu olur: 
“çok çalışın ve iyi bir çevreniz olsun 
yoksa boşa kürek çekersiniz.” Yine 
de zevklidir bizim sektör, bunu da 
söylemeden geçemem.

Çok teşekkürler, son olarak 
eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ben teşekkür ederim. Umarım bir 
gün güzel okulunuzu ziyaret edip, 
orada okuyan genç arkadaşlar 
ile tanışıp birbirimiz ile paylaşım 
sağlayabiliriz. Okulunuzun Moda 
Tasarım bölümündeki arkadaşlara 
da çok selam söylüyorum. Yardımcı 
olacağım bir şey olursa seve seve 
fikirlerimi paylaşabilirim sizlerle.  

ADIGÜZEL GÜNCESİ / RÖPORTAJ

“En alttan başladım. 
Çok da zorluklar çektim. 
Ama asla ben yapamam 

demedim.”

Dünya Çapında Bir Koreograf
UĞURKAN EREZ

Hem modacı, hem koreograf, hem jüri üyesi... İktisat eğitimi ile başladığı yolda yönünü modaya çevirip, moda 
denilince akla ilk gelen isimlerden biri olmayı başaran UĞURKAN EREZ, bu sektörde var oluşunu doğruluğuna, 

dürüstlüğüne, hak yemeyip adil oluşuna ve çok çalışmasına bağlıyor. 
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Kadın Giyiminde Vintage
Trendi: Farklı Görünmek 
İstiyorsan VİNTAGE Giy  Öğr. Gör. Neslihan ÇAMURDAN  Öğr. Gör. Emel YILDIRIM

Tasarım Bölümü
Bölüm Başkanı

Moda Tasarım 
Program Başkanı

Moda toplum hayatına, değişiklik ihtiyacı veya süslenme arzusuyla giren, 
geçici yeniliktir. 1900’lü yılların ortalarına doğru yaşanan savaşlar, ekonomik 
krizler, sosyal olaylar gerek ülkemizi gerekse dış ülkeleri derinden etkilemiştir. 
Bu olumsuz olaylar karşısında ülke halkları yoksullaşmaya başlamış, bu 
dönemlerde öncelikli ihtiyaçlar yeme, giyinme ve barınma ihtiyacı olmuştur. 
İkinci el kıyafet kullanımının patlak vermesi ve yaygınlaşması da özellikle bu 
yıllara rastlamıştır. Bu dönemlerde ikinci el kıyafet pazarları ortaya çıkmış ve 
insanlar daha ucuz giysileri bu pazarlardan temin etmeye başlamışlardır. Küresel 
düzeyde yaşanan ekonomik kriz sebebiyle giyime harcanan para azalmış ve bu 
durum ikinci el giysi pazarının gelişmesine yol açmıştır. II. Dünya savaşı sonrası 
zorunlu olarak ihtiyaç haline gelen ikinci el kıyafetler, 1960’lı yıllardan itibaren 
insanlar tarafından tercih edilen moda unsuru haline gelmeye başlamıştır. 
Bu dönemdeki moda devrimi sayesinde giysiler de çeşitlilik kazanmış ve farklı 
dönemlere ait kıyafetler kabul görmeye başlamıştır.

Vintage ürünler, belirli bir tasarımcıya ait olup, eski kıyafetlerin, özel 
tasarımların ya da üretildiği dönemin izlerini taşıyan, en az 20 sene öncesine 
ait olan veya daha öncesini yansıtan eşyalardır. Her ikinci el kıyafet vintage 
değildir. Bir tasarımın vintage olabilmesi için belli bir dönemde üretilmesi ve 
üretildiği dönemin belirgin izlerini taşıması gerekir.  “Vintage” sözcüğünün 
moda tasarımına yansıması; geçmişe ait eski ancak kaliteli, eskidikçe şarap gibi 
değerlenen, başarılı moda tasarımlarının günümüzde birebir kullanımı olarak 
açıklanabilir. 

Geçmiş yıllara ait eski giysilerin yeniden yorumlanması anlamına gelen 
‘Vintage’ modası, bugün katı bir moda anlayışını benimseyerek eğilimlerin 
dışına çıkmayanların aksine, kendi özgün tarzını yaratmak isteyen öncü 
(avangard) stil sahibi kişiler tarafından tercih edilmektedir. 1970’li yılların 
başında önem kazanan ve şu anda tüm dünyayı kasıp kavuran bu akım, kişiye 
kendi kombinasyonlarını yaratmak ve bireye ‘tek’ olmak, benzersiz görünmek 
fırsatı verdiği için kitlelerin benimsediği ana görüş; moda için farklı bir seçenek 
sunmaktadır.

Vintage dükkânları, stil olarak karmakarışık olan ikinci el dükkânlarının, bir çeşit 
dönemsel olarak sınıflandırılmış halleridir. Yani zevke ve tarza göre bir Vintage 
dükkânından 1950’lerden kalma bir manto, 1940’ lardan kalma bir ayakkabı 
ya da 1970’lerden bir mont alınabilir. Eski kıyafetlerin yeni yorumlar katılarak 
giyildiği yıllar 1960’ların sonu, 1970’li yılların başına denk gelmektedir. Bu yıllarda, 
bugünün de moda ruhuna yön veren “kendi tarzını yarat, kendi yorumunu 
kat” düşüncesinden yola çıkarak herkes gibi görünmek istemeyen kadınlar, 
tek ve özel bir parçaya sahip olmak için eskinin değer taşıyan kıyafetlerine 
yönelmektedirler. Bu nedenle dönemlerinin modasını belirlemiş olan, Christian 
Dior’un 1940’lardaki “New Look” etek ceket takımı, Pucci’nin 1960’lardaki 
baskılı elbiseleri, YSL’nin 1980’lerdeki pantolon ceket takımları, Valentino ve 
Balenciaga’nın bluzları ve elbiseleri halen alıcı bulmaktadır. 

Türkiye’de İstanbul’da, özellikle entelektüel kesimin yoğun olarak yaşadığı 
Cihangir ve Beyoğlu’nda, farklı tasarımcıların önemli markalar için hazırladığı 
Vintage giysiler bulunabilmektedir. Prada, Gucci, Louis Vuitton gibi önemli 
moda evleri, özellikle son on yıldır koleksiyonlarını 1940, 1950 ve 1960’lı yıllardan 
esinlenerek oluşturmaktadır.

Günümüz  tasarımcıları sürekli bir yenilik arayışıyla moda görünüşleri, 
kumaşları, giysileri önce hızla üretirken, tüketiciler bu stilleri süratle talep eder 
ve tüketir hale gelmişlerdir. Bu durumda modanın kendi döngüsü içinde kendi 
tarihine kaynaklık ettiğini ve geçmiş görünüş ve stillerinden beslendiğini belirtmek 
yerinde olacaktır. Sanayi ve tüketim toplumunun hızlanan ve sıradanlaşan 
dünyasında geçmişin el emeğine, doğal kumaşlarına öykünmek anlaşılır bir 
durum olmaktadır. Moda sektörünün bir parçası olan hazır giyim endüstrisi, 
giderek kadınların görünüşlerini seri üretimin birebir kopyaladığı, sıradanlaştırdığı 
bir tüketim pazarına sürüklemektedir. Bu tekdüzelikten uzaklaşmak isteyen 
kadınların, kendi kişiliklerini, yaşam 
tarzlarını, hayat felsefelerini, 
duruşlarını geçmiş dönemlerin 
kadın giyim stillerinde aradıkları 
anlaşılmaktadır. 

Çağımız kadını, artık yüz yıllardır 
modanın sunduğu belli görünüşleri 
terk etmektedir. Bireysel tercihlerin 
her alanda olduğu gibi moda 
alanında da giderek belirleyici olması, 
Vintage akımının yaygınlaşmasının 
nedeni olabilir. Çünkü artık modayı 
sadece moda başkentlerindeki 
moda tasarımcıları, yada dünyaca 
ünlü haute couture moda evleri 
yönlendirmemektedir.

Günümüz toplumlarında hızlı teknoloji ve yeni yaşam tarzlarının oluşması geçmişe yönelik özlem duygusunu artırmaktadır. 
Teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi, insanlarda eski dönemlerin basit ama daha kaliteli, el emeğine dayalı ürünleri 
tercih etmeye yönlendirmektedir. Teknolojik gelişmelerin ve yeni yaşam kültürlerinin dayattığı gittikçe birbirine benzeyen giysi 
tasarımlarının insanlarda farklılık duygusuna yönelik gereksinim yarattığı görülmektedir. Teknoloji ve yaşam kültürlerinin 
değişmesi ile gittikçe birbirine benzeyen giysi tasarımlarının yapılması insanlarda farklı olmayı istemeye yönelik gereksinim 
oluşturmaktadır.

Örneğin Yves Saint Laurent’in 1965 tarihli 
“Mondrian” adlı elbisesi bugün Metropolitan 
Sanat Müzesi’nde (Metropolitan Museum of Art) 
sergilenmektedir ve moda tasarımları bir sanat 
eseri gibi değer kazanmıştır. 
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Gezdik, Gördük, Dinledik, Öğrendik

Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencileri, 9 Mart 2016 tarihinde Öğr. 
Gör. Kadriye KILIÇ ve Kariyer Planlama Birimi birlikte CASPER firmasını 
ziyarete gittiler. Gezide, Casper Üretim Müdüründen, yerli üretim yapan 
Casper firması ve firmada çalışma şartları hakkında bilgiler alan öğrenciler, 
ayrıca donanım parçalarının nasıl bir araya geldiğini, nasıl bir titizlik ve 
hassasiyette yapıldığını, en son olarak yazılımlarının nasıl yüklendiğini ve 
kullanıcıya teslim edilene kadar yapılan işlemleri aşama aşama inceleme 
fırsatını da buldular. 

Bilgisayar Programcılığı Öğrencilerinin
Casper Ziyareti

Moda Tasarım Programının
Mercedes-Benz Fashion Week Ziyareti

Ziyaretler

Sektörde uzun süre çalışmış, alanında tecrübe sahibi, Finansbank 
Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi Şube Müdürü Sn. Özgür DÖKDÖK, 
20.04.2016 Tarihinde Yüksek Okulumuza  İşletme Yönetini programının 
misafiri olarak,  “Satış Yönetimi” Konulu  eğitimi gerçekleştirdi. Etkinlikte; 
öğrencilerin soruları, etkin katılımları ve bilgi paylaşımlarıyla hem eğlenceli 
hem de eğitici dakikalar yaşandı.

Moda Tasarımı Programı öğrencileri ayrıca global moda haftası trendlerine 
paralel olarak 14-19 Mart 2016’da İstanbul Zorlu Center’da gerçekleşen 
Mercedes Benz Fashion Week’e katıldılar. 

Etkinlik 2016 ilkbahar-yaz koleksiyonlarını tüketiciyle buluşturup, 2016 
sonbahar-kış koleksiyonlarının da sunumunu gerçekleştirirken, öğrenciler de 
derslerde gördükleri teorik bilgilerin pratiğe dökülmüş şeklini deneyimleme, 
sanat konusunda ulusal ve global değerlerin farkına varma şansına sahip 
oldular.

Grafik Tasarım Programı Öğrencileri 
Grafist’te

Grafik Tasarım Programı öğrencileri vizyonlarını geliştirmek ve 
sektörde yapılan   farklı tasarımları görebilmek amacı ile 22 Nisan 2016 
tarihinde Mimar Sinan Üniversitesinde düzenlenen 20. İstanbul Grafik 
tasarım günleri Grafist’i ziyaret etti. 

Grafik tasarım programı öğretim görevlileri Atıf Serdar DEMİRCİ 
ve Merve ÇEVİK GÜNGÖR ile sergi, atölye çalışması, seminer gibi 
etkinliklere katılan öğrenciler tasarım kriterlerini ve görüşlerini yurtiçi 
ve yurtdışından gelen tasarımcılar ile birlikte tartışma ve değerlendirme 
ortamı buldular.

İşletme Yönetimi Programı Öğrencilerine 
Sektörden Bilgi

.
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Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri Arel 
Üniversitesi Sefaköy yerleşkesinde düzenlenen Havacılık Forumu’na 
katıldı. Ayjet Pilot Okulu Genel Müdürü Naci UÇAR ve THY Emekli 
Sorumlu Kabin Amiri olan Ceylan TEKÖZGEN KIZILYALLI konuşmacı 
olarak katıldığı forumda, Naci Uçar, verdikleri Pilotaj Eğitiminin 
içeriğini ve pilot adaylarını neler beklediğini anlattı. 

Ceylan Teközgen Kızılyallı’nın Kabin Memurluğu mesleğinin 
tanıtımını yaptığı ve bir kabin memurununun hangi özelliklere sahip 
olması, hangi konularda yetkinlik sağlaması gerektiğini de anlattığı 
forum, katılımcıların soruları ile son buldu. 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 
Havacılık Forumunda

Mimari Restorasyon Programı öğrencileri 31 Mart 2016’da 
gerçekleştirdikleri, günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi olarak işlev gören, 
Sultanahmet Meydanı’ndaki İbrahim Paşa Sarayı gezisinde, restorasyondan 
yeni çıkmış tarihi bir yapıyı yerinde incelenme, içerisinde bulundukları yapıya 
ait mekansal kurguyu algılama yetilerini geliştirme, dersler kapsamında 
öğretilen temel yapı öğeleri ve dönemsel etkilerin bir kompozisyon dahilinde 
gözlemleyebilme fırsatı buldular.  

Mimari Restorasyon Programı 
Öğrencileri İbrahim Paşa Sarayında

Bilardo ve PlayStation Turnuvaları...
Bahar aylarının gelişi ile birlikte hareketlenen öğrenci etkinliklerinden 

Bilardo ve PlayStation turnuvaları büyük ilgi gördü. 

8 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen Bilardo Turnuvası sonucunda,İş 
Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğrencisi Yavuz DAĞ birinci, Bankacılık 
ve Sigortacılık Bölümü Öğrencisi Ali ASLANTÜRK ikinci ve Radyo-Tv 
Programcılığı Öğrencisi Ozan KAYA üçüncü olurken, 19 Nisan 2016’da 
düzenlenen PlayStation turnuvasını ise  İş Sağlı ve Güvenliği Programından 
Yavuz DAĞ birinci, Mekatronik Programından Mert Onur ÖZDURAN ikinci, 
İşletme Programından Melihcan ÖZÇAKIR üçüncü olarak tamamlamıştır.

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı
Öğrencilerinin Otel Ziyaretleri... 

.

Otel departmanlarını gezerek yakından tanımak, işe alım ve staj 
süreçlerini görüşmek, otellerin farklı departmanlarını gözlemlemek, zincir 
otel yapısını öğrenebilmek üzere Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı 
öğrencileri Şubat-Mayıs ayları arasında The Ritz Carlton Hotel Istanbul, 
Limak EuroAsia Luxury Hotel, St. Regis Hotel İstanbul otellerine geziler 
düzenlediler. The Ritz Carlton Hotel Learning & Quality Manager İpek ÖZBAL 
tarafından Hizmette Ritz Carlton Kalitesi ve Otel Yönetimi, Limak EuroAsia 
Luxury Hotel Yiyecek&İçecek müdürü Timuçin GÜNDÜZ ve İnsan Kaynakları 
Müdürü Melike ÇETİNKAYA tarafından  ön büro, mutfak ve F&B, St. Regis 
Hotel Istanbul  Finans Müdürü Alper ŞERBETÇİOĞLU tarafından Türkiye ve 
Dünyadaki zincir otellerin yönetimi ve standartları ile ilgili eğitimler de alan 
öğrencilerin, sadece teorikte değil pratikte de bilgilenmeleri sağlandı.
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
Öğrencileri Mesleklerini Uygularken 
Öğreniyor...

Sağlık Kurumları işletmeciliği ve Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 
öğrencileri farklı etkinliklerle bilgilendi... 

Halkla İlişkiler Programı öğrencileri, Ocak ayı içerisinde Öğr. Gör. Murat 
BULDU ile birlikte yaptıkları fotoğraf safarisi etkinliğinde, insanlara ve 
ortamlara vizörden bakmayı deneyerek, farklı bakış açıları geliştirmeyi 
öğrendiler.

Program öğrencileri ayrıca 23 Nisan öncesinde gerçekleştirdikleri 
“Artvin Damar Ortaokulu” öğrencilerine yardım projesi ile de etkinlik ve 
sosyal sorumluluk projeleri yönlendirme becerilerini geliştirirken, yardım 
edebilmenin sonsuz keyfini yaşadılar. Öğrenciler, Kurumsal İletişim 
bölümünün de duyurumları katkısı ile yaptıkları kermes etkinliğinde 
kazandıklarını, kardeşlerine mont, ayakkabı, kırtasiye, kütüphane gibi 
ihtiyaç malzemelerine harcarken, arkadaşlarından topladıkları kitaplar ile 
de gönderdikleri kütüphaneyi doldurdular. 

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü öğrencileri,sektöre ilişkin sorularına 
cevap bulmak ve sigorta sektörünün profesyonelleriyle temas sağlamak 
amacıyla 10 Mart 2016 günü Etap Sigorta firmasının sahibi Selahattin 
KELEŞ’i ve 16 Mart 2016 günü Güneş Sigorta A.Ş.  Strateji, Kalite ve Proje 
Yönetimi Biriminden Yavuz Selim Yazgan’ı derslerine konuk ettiler. 

Selahattin KELEŞ sigorta sektöründe acentelerin konumu ve acentede 
kariyer fırsatları ile ilgili bilgiler verirken, Selim Yazgan sigortacılık sektörünü 
ve sektördeki kariyer fırsatlarını anlattı.

Bankacılık ve Sigortacılık Öğrencilerine 
Sektörden Katkı… 

Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri, Nisan ve 
Mayıs ayı içerisinde Saygı Hastanesi’ne yaptıkları bir seri ziyarette, hasta 
kabul ve hasta kaydı, doktor istekleri, polikilinik sekreterliği, hastane bilgi 
yönetim sistemi, istatistik işlemleri, sağlık kodlama sistemleri, gün sonu 
ve ay sonu bildirimleri, tıbbi arşiv işlemleri ve uygulamaları hakkında bilgi 
aldılar. Tıbbı Dokümantasyon ve Sekteterlik Programı ile Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Programının ortaklaşa düzenledikleri ve dijital hastaneler, sağlık 
turizminde bütçelendirme çalışmaları, yurt dışı sigorta işlemleri, Sağlık 
turizminde PR çalışmalarının yeri gibi pek çok konunun işlendiği  “Sağlık 
Turizmi’nin Türkiye’deki Geleceği” paneli,  2 Mayıs 2016 günü gerçekleşti. 
Öğrencilerin konuşmacılara sorular sorarak daha da keyifli hale getirdiği 
panele konuşmacı olarak Türkiye Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyesi 
Bilal YILDIRIM, Halkla İlişkiler uzmanı Günalp KARACAER, InterMedia 
Satış Direktörü Öğr. Gör. Aşkı Fettah AYDIN, MedikalPark  Kurumsal 
Faturalandırma Direktör Yrd. Sardal SERİN, Ataşehir Adıgüzel MYO Öğr. Gör. 
Hatice HURÇ APALI  ve  Sağlık Yatırım Danışmanı Akif  ÖZGÜLLER katıldı.
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Çocuk Gelişimi Kulubünden 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Etkinliği

Çocuk Gelişimi Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir seri 
etkinlik gerçekleştirdi.

Kulüp öğrencileri tarafından hazırlanan ve erkek öğrenci ve öğretmenlerin 
de desteği ile farklı bakış açılarını yansıtan dünya kadınlar gününe özel 
dileklerle dolan ağaç yoğun ilgi gördü.Girişe yerleştirilen siyah panodaki 
beyaz el baskıları sadece “Şiddete DUR” demek için değil, Sevgiyi de temsil 
etmek için yapıldı. Kadınlar Günü için hazırlanmış olumlu mesajlar içeren 
yaka yartları ve bu kartları takan kişilerin bileğine takılan kurdele ile farkındalık 
yaratıldı.Etkinlikler “Sesimizi Duyun” sloganı ile okulun arka bahçesinde 
yapılan hem anlamlı hem de eğlenceli “Balon Patlatma” aktivitesi ile sona 
erdi.

Dans ve halk oyunları kulübü öğrencileri, estetik ve duygusal yön-
den gelişmelerine katkıda bulunması amacıyla Ataşehir Belediyesi 
işbirliğinde, Ataşehir Belediyesi Gençlik Kolları Merkezi’nde ücretsiz 
tango, salsa, zumba ve çaça derslerine katılmaktadırlar. Dersler, 
profesyonel dans öğretmeni Sibel ERKAN tarafından çarşamba 
günleri 17:00 ile 19:00 saatleri arasında verilmektedir.

Dans ve Halk Oyunları Kulübü Dans 
Dersinde...

Lojistik Programı tarafından hazırlanan ve Kadir Has Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uluslararası Lojistik 
Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Ö. Faruk GÖRÇÜN katılımı ile gerçekleşen 
“Endüstride Yeni Trendler: Endüstri 4.0” başlıklı seminerde dünyayı bekleyen 
yeni endüstri çağı tartışıldı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, bilim kurgu 
filmlerinde görülen şeylerin gerçek olabileceğine değinen Görçün, 4.endüstri 
devrimi olarak nitelenen bu dönemde, üretim miktarı ve kalitesinin artacağı, 
kaliteli ve kalifiye personele daha çok ihtiyaç duyulacağını söyledi. 

Endüstride Yeni Trendler: Endüstri 4.0

Takımını kur, sahaya çık! Halı Saha Futbol 
Turnuvası devam ediyor...

Adıgüzel MYO Halı saha futbol Turnuvası 13 Nisan 2016’da başladı. Sınıfların 
kendi takımlarını kurarak katıldıkları turnuva heyecanlı ve bol çekişmeli 
karşılaşmalara sahne oldu. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Kariyer Planlama ve 
Geliştirme Birimi tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde Doç. Dr. Ali İLSEVEN 
ile ‘’Bugünün Gençleri Yarının Liderleri” başlıklı Liderlik ve Zaman Yönetimi 
eğitimi düzenlendi. 

Konferans Salonun da gerçekleşen eğitimde, Doç. Dr. Ali İLSEVEN, NLP ve 
Teknikleri, Motivasyon, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Beden Dili, İletişim 
Dilleri, Hipnozla Algı Translarını Açma, Nefes Teknikleri gibi konulara değindi. 
Katılımcılara,  insanların hayatla mücadele etme yollarının en doğal 
şekilde yapılmasını ve insanların hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmaması 
gerektiğini, kişilerarası iletişimin önemi konusunda yardımcı bilgiler verdi. 

Doç. Dr. Ali İLSEVEN ile Bugünün Gençleri 
Yarının Liderleri Eğitimi 

.

http://yrd.do�.dr/
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04 Mayıs 2016 Çarşamba günü Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 
öğrencileri, Türk Hava  Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’ne bir eğitim gezisi 
gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi’nden 
uzman bir eğitici eşliğinde  yaklaşık 4 saat süren, Acil Durum Emniyet 
Usulleri ve Normal Emniyet Usulleri derslerini kapsayan uygulamaları 
başarı ile tamamladılar.

Eğitim sırası ile; teknik ve emergency malzemelerin tanıtımı ve işlevi, 
kabinde acil durum uygulamaları, decompression (basınç  boşalması), 
yangına müdahale, inkapasite pilot durumu, slidelardan karaya tahliye ve 
suya tahliye ve ditching uygulamaları yapıldı.

Eğitim sonrasında öğrencilerimiz bu eğitimden çok memnun kaldıklarını ve  
teorik olarak bugüne kadar aldıkları bilgileri böylesine profesyonel bir tesiste 
Mock-Up içinde uygulama yapmalarının meslek hayatları öncesinde çok 
önemli bir tecrübe olduğunu aktardılar.

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 2. Sınıf 
Öğrencileri T.H.Y. Uçuş Eğitim Merkezi’nde Eğitim 
Aldı

 Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim 
Öğretim yılında 425 Yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek olup 
bunlardan; Birinci Öğretim Ön Lisans programlarına yerleşecek 69 
öğrenciye % 50, 106 öğrenciye % 25 Burs, İkinci Öğretim Ön Lisans 
programlarına yerleşecek 12 Öğrenciye % 50, 20 öğrenciye %25 burs 
imkanı sunmaktadır. 

Başvurmak isteyen öğrenciler 30 Mayıs-1 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’na başvuruda 
bulunabilir, gerekli olan belgelere, kontenjanlara ve detaylı bilgilere 
iso.adiguzel.edu.tr adresinden ulaşabilirler. 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda Yabancı 
Uyruklu Öğrencilere %50 Burs Fırsatı Ataşehir 
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu yurt dışında ya 
da Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu aday 
öğrencilere programlarında %50 burs ile okuma 
fırsatı sunuyor.

http://iso.adiguzel.edu.tr/
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2016’da Neler İzleyeceğiz

Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması
Vizyon tarihi: 10 Haziran 2016
Tür Fantastik, Aksiyon, Macera

World of Warcraft oyununun sinema filmi 
olan yapım farklı ırkların karşı karşıya 
geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye 
taşıyor. Başrollerinde Travis Fimmel, Paula 
Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby 
Kebbell, Ben Schnetzer, Rob Kazinsky ve 
Daniel W’nin yer aldığı filmin yönetmenliğini 
Moon (2009) filmiyle sinemaya esaslı bir 
giriş yapan, genç neslin umut vaadeden 
yönetmenlerinden Duncan Jones yapıyor. 

WARCRAFT

Vizyon tarihi 15 Temmuz 2016
Tür Animasyon, Aile, Komedi

Fox Animation Studios ve Blue Sky 
Studios firmalarının yapımcılığında 
hayata geçirilecek sevilen serinin 
beşinci filmini Mike Thurmeier 
yönetiyor. 

Sia, Selah Sue, Oh Land Tek günlük festi-
valde yıldızlar geçidi!

SIA’nın yanı sıra yeni neslin indie pop fenomenlerin-
den SELAH SUE, Danimarkalı Nanna Øland Fabricius’un 
büyük ses getiren projesi OH LAND, yine Danimarkalı yeni 
nesil indie pop yıldızlarından FALLULAH, ülkemizin yeni 
dönem Türkçe müziğin başarılı isimlerinden GÜLİZ AYLA ve 
alternatif müziğin güçlü kadın temsilcilerinden MELİS 
DANİŞMEND de MASSTIVAL sahnesinde olacak.

BUZ DEVRİ 5

Vizyona Girecek Filmler 

MASSTİVAL  2016

Zeytinli Rock 
Festivali 
25-28 Ağustos tarihlerinde 
Akçay sahilinde gerçekleşecek 
olan Zeytinli Rock Festivali, 
müzikseverlerle bu yıl da coşku 
dolu anlar yaşatacak. 

Katılımcılara bol bol müzik, eğlence 
ve unutamayacakları bir rock tati-
li vadeden Zeytinli Rock Festivali’ne 
yerli rock gruplarının yanı sıra bu kez 
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, 
Almanya ve Kıbrıs’tan da amatör, 
profesyonel grupların ve izleyicilerin 
katılımı planlanıyor. 

Vizyon tarihi 29 Temmuz 2016
Tür Aksiyon

Başrollerini  Matt Damon, Julia 
Stiles, Vincent Cassel’ın oynadığı 
filmde, CIA’in en ölümcül, eski ajanının 
karanlıktan çıkışını konu alan Bourne 
serisinin yeni bölümünde Damon’a 
bir kez daha yönetmen koltuğunda 
Paul Greengrass eşlik ediyor.

JASON 
BOURNE



14 ADIGÜZEL GÜNCESİ / KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME BİRİMİ

Öğrencilerimiz Sektörle “Kariyer Günleri”nde 
Buluştu

Öğrencilerimizden mektup var...

T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu’nda 14-18 Mart 2016 
tarihleri arasında Kariyer Planlama 
ve Geliştirme Birimi ve Kariyer 
Kulubü öğrencileri tarafından 
Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi. 

Ataşehir Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu’nun geleneksel 
etkinliklerinden olan Kariyer 
Günlerinin ikincisi Eleman.net, O ses 
çiğköfte, kampüsetkinlikleri.com’un 
sponsorluğunda 14- 18 Mart 2016 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Öğenciler, bir hafta boyunca 
iş hayatlarında gerekli olacak 
sunumların ardından, ilgi duydukları 
meslekler ve firmalar hakkında bilgi 
aldılar. Kariyer Günleri etkinlikleri, 
14 Mart Pazartesi günü ilk olarak 
Doğa Bilimleri Derneği Başkanı 
Aytuğ Revnak ETİ’nin “Biyometrik 
Canlılardaki Teknoloji” sunumuyla 
başladı. 

15 Mart 2016 Salı günü ise 
okulumuzda bulunan programlara 
göre davet edilen iş yaşamının 
önde gelen firmaları; Avivasa, 
Kosifler Group, Turkısh do&co, 
E-bebek, Tatilbudur.com, Eleman.
net, CMC Turkey, Krispy Kreme, 
Bimeks, Avangard Collection Hotel, 
Kronos Energy, Decathlon katıldı. 
Öğrenciler tüm gün boyunca 
firmaların standlarındaki insan 
kaynakları uzmanlarından, iş ve staj 
imkanları ile ilgili detaylı bilgi alma 
fırsatı buldular. 

E-Bebek insan Kaynakları Direktörü 
tarafından öğrencilere “Kariyer 
Fırsatları” ardından, Eleman net 
Pazarlama ve iletişim Müdürü 
tarafından “CV Hazırlama ve 
Mülakat Teknikleri” konulu eğitim 
verildi.  

Ayrıca 16 Mart 2016 Çarşamba 
günü Educhos Academy 
Direktörü, “Zaman Yönetimi” 
sunumu, Güneş Sigorta “Sigorta 
Sektöründe Kariyer” sunumu, 17 
Mart 2016 Perşembe günü Fayda 
Akademi    “Rahat Olma, Marka 
Ol” sunumu, 18 Mart 2016 Cuma 
günü ise Mado Ulusarası Ticaret ve 
Operasyon Koordinatörü “Lojistik 
ve Dış Ticaretteki dünya çapındaki 
trendler” ile ilgili sunumları ile yer 
aldı.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 
Bankacılık ve Sigortacılık programı 2. 
sınıf öğrencisiyim.

Öncelikle sizlere neden bu 
bölümü seçtiğimle ilgili kısaca 
bilgi vermek isterim. Finansal 

sektörlere olan ilgim ve hayalimde 
tasarlamış olduğum meslek 
grubuna uygun olması sebebiyle 
ve en önemlisi benim için gelecek 
sağladığını düşündüğüm için bu 
bölümü tercih ettim.

1.sınıfta yapmış olduğum zorunlu 
stajda MYO-Kariyer Birimimizin 
öncülük ettiği ‘’Ulugöl Otomotiv 
- Sigorta’’ departmanında staja 
başladım. Zorunlu stajım bittikten 
sonra bana part-time iş teklifinde 
bulundular, kendimi geliştirmek 
için part-time olarak burda 
çalışmaya devam ediyorum.   
Amacım; sektörle ilgili tüm bilgi 
ve becerilerimi en üst seviyeye 
taşımak ve tabiri caizse ‘Geleceğin 
Acente Sorumlusu’ olmaktır. 

Sektörün belirlemiş olduğu tüm 
faktör ve kurallar çerçevesinde 
kendimi geliştirmek adına emin 
adımlarla ilerliyorum.

Okulumuza ve program 
başkanıma bana destek verdiği 
için çok teşekkür ediyorum.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz? 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu binasında giriş katındaki 
ofisimizde 08.30-17:30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz. 
Aynı zamanda kariyer@adiguzel.edu.tr e-posta adresinden 
Adıgüzel Kariyer Facebook hesabı ve kariyer.adiguzel.edu.tr  
web sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz döneminde  Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş.’de staj yapma 
fırsatı buldum. Daha sonrasında sıkı çalışmamla  kendimi kabul 
ettirdim  ve staj sürem dolmasına rağmen çalışmaya  devam ettim. 

Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş., her geçen gün yeni bir şey 
öğrenmemi sağlayan bir kurum. Burada çalışmaktan dolayı çok 
mutluyum. Okulumuza ve program hocalarıma çok teşekkür 
ediyorum.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı
2. Sınıf öğrencisi

Bilgehan BERBER

İşletme Yönetimi Programı
2. Sınıf öğrencisi

İhsan SEVİNÇ

http://eleman.net/
http://kamp�setkinlikleri.com/
http://tatilbudur.com/
mailto:kariyer@adiguzel.edu.tr
http://kariyer.adiguzel.edu.tr/
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A. Buğrahan ELMACI

Mekatronik Programı
2. Sınıf Öğrencisi

Kaynakça:TÜSİAD, ETOS, European Technol-
ogy Platform on Smart Systems Integration, 
WIKIPEDİA http://www.teknoblog.com/
nesnelerin-interneti-nedir-68654/#sthash.
Vo5vtOVh.dpuf, http://blog.turkcell.com.tr/
nesnelerin-interneti-dunyamizi-nasil-deg-
istirecek#sthash.Vo5vtOVh.dpuf 

Peki nedir bu ‘Nesnelerin 
İnterneti (Internet of Things)’?

Temel amaç olarak insanların 
bilgiye bir bilgisayar başına 
oturmadan veya başka bir 
insanla iletişime geçmeden 
ulaşması olarak gösteriliyor. Dış 
ortamdaki etkileşimler aracılığıyla 
gelen sensör verilerinin, sahip 
olduğu algoritmaya göre 
değerlendirilmesinin ardından, 
bilgi olarak ilgili kişilere iletilmesi 
ya da verinin sistemler yardımıyla 
işlenerek faaliyet icra edilmesinin 
sağlanmasıdır. Amerikan Federal 
Ticaret Komisyonu’na göre,  nesnelerin 
interneti:

olarak tanımlanmıştır. Nesnelerin 
interneti kavramı 1999’da Kevin 
Ashton’un Procter & Gamble’da 
çalışırken maliyetleri kısmak 
için ileri sürdüğü bir kavramdan 
ortaya çıkmıştır. Bu kavram ilk 
başlarda RFID etiketleri sayesinde 
radyo frekansı üzerinden 
birbiri ile haberleşen cihazları 
kapsıyordu ancak gelişen teknoloji 
ile kavram çok daha geniş bir 
ileri görüşe erişti. Bu kavram 
sadece evimizdeki eşyaları ya 
da yoldaki trafik ışıklarını değil, 
fabrikalarda üretim yapan 
makineleri de kapsıyor. Kısaca 
eşyalar düşünüyorlar, birbirileri ile 
haberleşiyorlar ve karar veriyorlar. 
Kavramı biraz daha geniş anlamda 
tanımlamak gerekirse; belli 
kurallar çerçevesinde cihazların 
kendi aralarında kurmuş 
olduğu iletişimler olarak da 
tanımlayabiliriz. Buradaki temel 
amaç insanoğlunun refah düzeyini 
daha da arttırmak, enerjiyi verimli 
kullanarak çevreye olan duyarlılığı 
arttırmak ve maliyetleri düşürerek 
toplum olarak zaman ve para 
tasarrufudur.

Nesnelerin İnterneti (Internet 
of Things)  bize ne katacak?

Günümüzde sensörlerin ve 
makinelerin ancak bir kısmı bir 
ağa bağlı şekilde entegre veri 
işlemeden faydalanmaktadırlar. 
Bugünkü yapı genellikle, sınırlı 
yapay zekaya ve otomasyon 
kontrol mekanizmalarına 
sahip sensör ve saha cihazlarının, 
genel üretim kontrol sistemine 
bağlı olduğu dikey otomasyon 
piramitleri şeklinde kurgulanmış 
durumda. Ancak nesnelerin 
interneti, daha fazla sayıda 
cihazın, hatta yarı mamüllerin 
bile standart teknolojilerle 
birbirlerine bağlanarak tümleşik 
veri işlemeden faydalanmasına 
izin verecek. Bu sayede sahadaki 
donanımlar hem birbirleriyle 
hem de gerekirse merkezi kontrol 
sistemleriyle iletişim kurabilecek 
ayrıca analiz ve karar verme 
süreçlerinin tek elden yapılma 
şartını ortadan kaldırarak , gerçek 
zamanlı karar verme süreçlerini 
mümkün kılacaktır.

Günümüzdeki Durum nedir?
Günümüzde otomobillerden 
evlere, elektrikli cihazlardan 
mobil cihazlara kadar birçok 
nesnenin internet aracılığıyla 
birbirine entegre edilmesi ve 
bu sayede veri alışverişinin 
gerçekleştirilmesi “Nesnelerin 
İnterneti” kavramının yavaş 
yavaş hayatımıza girdiğini 
göstermektedir.
Bu tanımlar ile “Nesnelerin 
İnterneti” dediğimiz şeyin sadece 
belli başlı cihazlar ile sınırlı 
olduğu düşünülmemelidir, zira 
internetin ve teknolojinin getirdiği 
her şey “Nesnelerin İnterneti” 
kapsamına girebilir. Örneğin 
ekmek sepetinize yerleştirilen 
bir sensör sayesinde sepetteki 
ekmeğin durumu saptanabilir 
ve siz eve belirli bir mesafede 
yaklaştığınızda bu sensörün 

ekmeğin durumu ile ilgili (sepetin 
boş olup olmamasını saptayarak 
ekmek alıp almamanız 
gerektiği konusunda) sizi 
bilgilendirmesi sağlanabilir. Bu gibi 
örnekler hayal gücü ve o günün 
şartlarına bağlı olarak sayısızca 
genişletilebilir dolayısıyla “Nesne- 
lerin İnterneti” hayatımızda var 
olan hemen hemen her nesne için 
geçerli olabilir.
Bugün dünyada ortalama 10-11 
milyar civarında cihazın internete 
bağlı olarak çalıştığı tahmin 
ediliyor. Bu rakamların yine 
yapılan araştırmalara göre 2020’li 
yıllara geldiğimizde 50 milyar 
cihaza ulaşması bekleniyor. 2020 
yılında 50 milyar cihaz internete 
bağlı olarak aktif bir şekilde 
insanlığın  hizmetinde olacak tabi 
ki bugünlere bakarak bize çok 
yüksek bir rakam gelebilir ama 
muhtemelen bundan 10 yıl önce 
2016 yılında 12 milyar civarında 
cihaz internete bağlı olacak, 
deselerdi muhtemelen o zaman 
da buna inanmazdık ama bundan 
10 yada 20 yıl sonra 50 milyar 
cihazın internete bağlı olarak 
çalışacak olması hızlı bir büyüme 
olacağını bize gösteriyor.
Internet of Things kavramını 
daha iyi açıklayabilmek adına 
bu sisteme dahil olan bazı 
örnekler verecek olursak;
Nest: Google tarafından 2014 
Ocak ayında 3.2 milyar dolara 
satın alınan Nest ile evinizin / 
ofisinizin sıcaklığını dışarıdan 
kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca 
Nest’te duman dedektörü de 
bulunuyor ve herhangi bir acil 
durumda sizi uygulama üzerinden 
haberdar ediyor.
Bunların yanı sıra evin 
sıcaklığını; evin boş olup olmaması, 
ev ahalisinin alışkanlıkları 
(sıcaklığı hangi saatlerde düşürüp 
arttırdığı) ve buna benzer diğer 
kriterlere göre otomatik olarak 
ayarlayabiliyor. 

EDYN: Bahçeler için geliştirilmiş 
bir akıllı ürün olan Edyn, toprağa 
ne ekmeniz, nasıl ekmeniz ve 
toprağı hangi aralıklarla sulamanız 
gerektiği konusunda önerilerde 
bulunuyor.

BiKN: Günlük hayatta kullanılan 
eşyaların takibi için geliştirilen 
BiKN, özellikle eşyalarını sık sık 
kaybedenler için oldukça faydalı 
bir cihaz. Örneğin anahtara 
yerleştirilen BiKN, anahtardan 
belli bir miktar uzaklaşıldığında 
eşleştirdiğiniz cihaza uyarı 
gönderiyor; kaybolduğu zaman da 
nerede olduğunu gösteriyor.

iKettle: Sabah uyandığınızda 
mutfağa gitmeden su ısıtıcısının 
düğmesine basmadan akıllı 
telefonunuzda  kontrol       edebi- 
leceğiniz bir su ısıtıcınız olsun 
istemez miydiniz? iKettle ile 
suyunuzun sıcaklığını uzaktan 
da ayarlayabiliyorsunuz. Nesne-
lerin interneti bu gibi ufak                             
dokunuşlarla hayatımızı her 
şekilde kolaylaştırıyor.

“Günlük kullanımımızda 
olan nesnelerin internete 
bağlanıp veri gönderip alması 
kabiliyeti”

Internet of Things “Nesnelerin İnterneti” kavramı özellikle son yıllarda oldukça fazla popüler 
hale gelmeye başladı. Gelişen mobil teknolojiler, yeni internet sistemleri, cihazlar-arası 
senkronizasyon ve dünya üzerinde yaşanan daha birçok teknolojik gelişme, bu Internet of Things 
(IoT) kavramını daha çok konuşulur hale getirdi. Sahibinin ajandasını kontrol ederek ilk randevu 
saatine göre onu uyandıran bir çalar saat, ev sahibi uyanmadan 30 dakika önce banyo veya kullanılacak diğer odaları ısıtmaya 
başlayan bir ısıtma sistemi, trafik durumundan sürücüyü haberdar eden bir araba, işyerine varmadan kısa bir süre önce kahve 
hazırlamaya başlayan bir kahve makinesi, siz markette iken evde süt olmadığını haber veren bir buzdolabı. Tüm bunlar artık 
‘nesnelerin interneti’ ile mümkün...

Geleceğin Hareketi Nesnelerin İnterneti
.
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http://www.teknoblog.com/
http://blog.turkcell.com.tr/



