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İstanbul ‘‘Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yayını’’

Çağımızda yaşanan sosyal, 
kültürel, teknolojik ve ekonomik 

değişimler, bireyleri hayatları 
boyunca hızla değişen.. .

Yüksekokulumuzun etkinlikleri 
tüm hızıyla devam ediyor.Uzman Psikolog Tuğçe 

BAĞCI’nın Yazısı

Kültür SanatEtkinliklerimiz“Bırak Artık Elinden
O Telefonu!”

• Sayfa 14 •• Sayfa 8 •

Son zamanlarda medyada yer alan 
haberler ve YÖK Başkanı Yekta 
SARAÇ’ın yaptığı açıklamalarla, 

üniversiteye giriş. . .

Sınav Sistemi Değişiyor!
• Sayfa 12 •• Sayfa 6 •

İŞKUR İLE 
İŞBAŞINDAYIZ

Ülke ekonomisinin ve iş 
yaşamının ihtiyacı olan
nitelikli işgücünü, çağdaş, 
demokrat ve analitik
düşünceye sahip, sanayi ile iş 
birliği içinde bireyler
olarak yetiştiren bir Meslek 
Yüksekokulu olmak
vizyonuyla 19 önlisans 
programında eğitim
veren Yüksekokulumuz ile 
İŞKUR arasında “Kariyer
ve Hizmet Noktası İş Birliği 
Protokolü” imzalandı.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu olarak 2016 yılında İŞKUR, KOSGEB, Ataşehir 
Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile önemli proje ve iş birliklerine imza attık.

Bilindiği üzere Ataşehir 
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 
“Adıgüzel Eğitim Kültür 
Araştırma Yardımlaşma 
ve Sağlık Vakfı tarafından 
kurulmuş ve 2013-2014 
Eğitim Öğretim yılında 
faaliyete geçmiş, ön 
lisans eğitimi veren “Vakıf 
Yükseköğretim Kurumu”dur... 

SEKTÖR VE 
UYGULAMALI EĞİTİM

MEZUNLARIMIZDAN
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 
Bankacılık ve Sigortacılık Programından 
2016’da mezun oldum.
Okulumuzda bizi hem mesleki anlamda 
hem de kişisel gelişimimiz anlamında 
geliştiren bir ortamda çok verimli ve 
güzel 2 yıl geçirdim. Güzel dostluklar, 
kıymetli hocalar ve unutulmayacak 
anılar edindim. Çalışma yaşamına 
girmeyi düşünüyordum ancak DGS’de 
şansımı denemek istedim. ..• Sayfa 3 • • Sayfa 7 •

İş Birliklerimiz

www.adiguzel.edu.tr

http://www.adiguzel.edu.tr/
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Bilindiği üzere Ataşehir Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu “Adıgüzel Eğitim Kültür 
Araştırma Yardımlaşma ve Sağlık 

Vakfı tarafından kurulmuş ve 2013-2014 
Eğitim Öğretim yılında faaliyete geçmiş, ön 
lisans eğitimi veren “Vakıf Yükseköğretim 
Kurumu”dur. Bu kurumlarda eğitimin temel 
amacı, sektörün aradığı “nitelikli ara elemanı” 
yetiştirmektir. Bu amaca uygun olarak, siz 
değerli öğrencilerimizin Yüksekokulumuzda 
daha kaliteli eğitim almaları, analitik 
düşünen, özgüvenli, sosyal ve Atatürk ilke ve 
inkılaplarına ve milli değerlerine bağlı birer 
birey olarak yetişmeleri için azami gayretin 
içerisindeyiz. Öğrencilerimizin alanında bilgi 
ve beceri donanımlı olarak mezun olmaları 
için Eğitim programlarımızı buna göre 
düzenlemekte ve Sektör ile Eğitim İşbirliği 
protokolleri yapılmaktadır. Bu amaçla:

• KOSGEB ile protokol yapılarak bütün 
programlarımıza “KOSGEB Onaylı Uygulamalı 
Girişimcilik” dersi konulmuştur. Bu dersi alan 
öğrencilerimiz Girişimcilik Sertifikası almak için 
ayrıca bir eğitim programına katılmayacaktır.

• İŞKUR ile “İşbirliği Protokolü” yapılarak 
öğrencilerimizin “Okurken İşbaşı Eğitim 
Programı” çerçevesinde çalışmaları ve 
uygulamalı eğitim almaları sağlanmıştır.

• Yıldız Teknik Üniversitesi ile Eğitim İşbirliği 
protokolü yapılarak çeşitli kurs, seminer 
ve sertifika programlarının düzenlenmesi 
sağlanmıştır.

• “THY ile protokol yapılarak Sivil Havacılık ve
Kabin hizmetleri programı öğrencilerimizin
yerinde uygulamalı eğitim almaları 
sağlanmıştır. Yüksekokulumuzda 2.dönem 
kurulacak Mock-Up sınıfında uygulamalı 
eğitim almaları sağlanacaktır.” 

Bu kurumların yanı sıra sektörün önemli 
kurum ve kuruluşlarıyla İşbirliği Protokolleri 
yapılarak siz değerli öğrencilerimizin staj ve 
okurken çalışma olanakları ile mezun olduktan 
sonra iş bulabilmeleri hususunda olanaklar 
sağlanmıştır.
Değerli Öğrencilerimiz, Yüksekokulumuz 
tüm yetkili organları ve öğretim elemanları ile 
sizlere daha kaliteli eğitim nasıl sağlarız, sizleri 
iş yaşamına en iyi şekilde nasıl hazırlarız ve 
sizleri eğitim alırken nasıl mutlu kılarız bunların 
uğraşısı içerisindeyiz.
Hepinize derslerinizde başarılar ve iyi günler 
dilerim. 

Sevgi ve Saygılarımla.

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TOLU
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu olarak 2016 yılında 
İŞKUR, KOSGEB, Ataşehir Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
ile önemli proje ve iş birliklerine imza attık. 

İŞKUR İLE PROTOKOL İMZALADIK
Ülke ekonomisinin ve iş  yaşamının  ihtiyacı 
olan, nitelikli işgücünü, çağdaş, demokrat ve 
analitik düşünceye sahip, sanayi ile iş birliği 
içinde bireyler olarak yetiştiren bir Meslek 
Yüksekokulu olmak vizyonuyla 19 önlisans 
programında eğitim veren Yüksekokulumuz 
ile İŞKUR arasında “Kariyer ve Hizmet Noktası 
İş Birliği Protokolü” imzalandı. 
İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer 
COŞKUN, İŞKUR Kadıköy Hizmet Merkezi 
Şube Müdürü Aziz DOĞAN, Mütevvelli 
Heyet Başkan Yardımcımız Ebru ADIGÜZEL 
TUNABOYLU, Mütevvelli Heyet Danışmanımız 
Erdem TUNABOYLU ve Yüksekokul 
Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TOLU’nun 
katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, 
Yüksekokulumuzda halen öğrenim görmekte 
olan öğrencilerimize “İşbaşı Eğitim Programı” 
desteği; mezun öğrencilerimize de “iş bulma” 
desteği sağlanmasının ilk adımı atıldı. Bu 
protokolle, öğrencilerimize hem öğrenimleri 
sırasında hem de mezun olduktan sonra etkin 
bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz.

GİRİŞİMCİ ADAYLARI YETİŞTİRİYORUZ
Girişimcilik son yıllarda ülkemizde giderek 
yükselen bir kavram. Özellikle internet ve 
teknolojinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, 
iş dünyasında yeni fikirler kendine daha fazla 
ve kolay biçimde yer buluyor. Girişimciliğin 
desteklenmesi konusunda da farklı 
kurumların çalışmaları mevcut. Bu kurumların 
en önde gelenleri arasında bulunan 
KOSGEB ile Yüksekokulumuz arasında 
imzalanan anlaşmayla, programlarımızın 
tümünde müfredata, girişimcilik alanında 
marka değerini ve Yüksekokul içerisinde 
girişimcilik  farkındalığını artırmak amacıyla 
Öğretim Görevlileri tarafından verilen derslere 
ek olarak Sertifikalı Girişimcilik Dersleri de 
eklendi.
Bu sertifikaya sahip olarak Yüksekokulumuzdan 
mezun olanlar, keşfedilmeyi beklemek yerine 
kendi işini kurup, hem kendisine hem de 
ekonomiye katkı sağlayabilecek. Öğrencilerin, 
girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel 
özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi 
ve beceriyi kazanmalarını, uygulamalı olarak 
bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlayan 
“Uygulamalı Girişimcilik Dersi” sonunda 
başarılı olup sertifikalarını alan öğrenciler, 
birer girişimci adayı olarak iş dünyasına 
adım atabilecek.  KOSGEB onaylı sertifikaya 
sahip olan girişimci adayları, bu sertifika ile 
KOSGEB’den 50.000 TL karşılıksız hibe ve 
100.000 TL’ye kadar % 0 faizle kredi alabiliyor.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE “EĞİTİM 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALADIK
Ülkemizin en köklü üniversitelerinden Yıldız 
Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan 
Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(SEM) ile Yüksekokulumuzun Yaşam Boyu 

Öğrenme Birimi arasında imzalanan “Eğitim İş 
Birliği Protokolü” ile nitelikli eğitim ve sertifika 
programları gerçekleştirme konusunda 
önemli bir adım atıldı. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük Binası’nda 
gerçekleşen imza törenine, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri ŞAHİN, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip CANSEVER, 
Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Uğur ÇELEBİ, Mütevelli Heyet 
Başkanımız Mevlüt ADIGÜZEL, Mütevelli 
Heyet Başkan Yardımcımız Ebru ADIGÜZEL 
TUNABOYLU ve Yüksekokul Müdürümüz 
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TOLU katıldı. Üniversite 
Rektörü Prof. Dr. Basri ŞAHİN ve MYO Mütevelli 
Heyet Başkanı Mevlüt ADIGÜZEL’in imzaladığı 
protokolle, iki kurumun eğitim ve sertifika 
programlarındaki iş birlikleri de başlamış oldu.
Bu yıl, İŞKUR ve KOSGEB gibi ülkemizin 
en büyük ve üretken kurumlarıyla da iş 
birliği yaptıklarının altını çizen Mütevelli 
Heyet Başkan Yardımcımız Ebru ADIGÜZEL 
TUNABOYLU, Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli 
Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Yaşam 
Boyu Öğrenme Birimi’nin iş birliğiyle, çok 
sayıda nitelikli eğitim ve sertifika programı 
gerçekleştirileceğini ifade etti. 

İŞKUR VE ATAŞEHİR BELEDİYESİYLE 
ORTAK “MESLEKİ EĞİTİM KURSU” 
PROJESİNE BAŞLADIK 
İstihdamı kolaylaştırmak ve geliştirmek 
için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, Ataşehir 
Belediyesi ve Yüksekokulumuz ile birlikte 
“Mesleki Eğitim Kursu” düzenliyor. “Dış Ticaret 
Meslek Elemanı”, “Bankacılık Meslek Elemanı” 
ve “Lojistik Meslek Elemanı” branşlarında 
açılan mesleki eğitim kursları sayesinde 
bireylerin daha hızlı ve daha iyi şartlarda 
meslek kazanması hedefleniyor. 

Yüksekokulumuz Öğretim Görevlileri dersleri 
ABİM (Ataşehir Belediyesi İstihdam Merkezi)’de 
vermektedir ve verilen bu derslere katılan 
tüm kursiyerlere, kursa geldikleri her gün 
için İŞKUR tarafından 20 TL. ödeme yapılıyor 
ve sağlık primleri SGK’ya yatırılıyor. Kurs 
bitiminde yapılacak sınavlarda başarılı olan 
kişilere Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 
tarafından sertifika verilecek. Kursa katılım 
koşulları arasında Ataşehir sınırlarında ikamet 
etmek, en az ilköğretim mezunu olmak ve en 
az 17 yaşında olmak şartları aranıyor.
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Yüksekokulumuz Öğretim Görevlileri 
tarafından verilen derslere katılan tüm 
kursiyerlere, kursa geldikleri her gün 
için İŞKUR tarafından 20 TL. ödeme 
yapılıyor ve sağlık primleri SGK’ya 
yatırılıyor.
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DHL
Dünya çapında önde gelen posta ve lojistik 
şirketi Deutsche Post DHL Group’un bir 
parçası olan 220 ülke ve birçok bölgede 
faaliyet gösteren DHL, 340.000 çalışanı aşan 
bir işgücü ile lojistik ihtiyaçlarına sonsuz 
sayıda çözüm sunmaktadır.

E-BEBEK
Bebek ürünleri alışverişi konusunda Türkiye’nin 
ilk online mağazası olma özelliğini taşıyan 
e-bebek, bebek sahibi olmayı düşünen, bebek 
bekleyen ve bebeğini büyüten bilinçli ailelere 
ihtiyaç duydukları her türlü bilgi, hizmet ve 
dostluğu sunarak bebek bakımında ihtiyaç 
duyulan ürünlerin hızlı, pratik ve uygun 
koşullarda teminini sağlamaktadır.

REYSAŞ 
Uluslararası arenada lojistik alanında öncü 
bir firma olan REYSAŞ GRUBU,  'komple 
çözüm' hizmeti sunarken, müşteriye özel 
hizmet alternatifleri  de sunmaktadır. Ayrıca 
demiryolunu önemseyen GRUP,  230 adet 
vagon, 650 adet konteyner, 3 adet toplifter 
ve 1 adet manevra makinesi ve Köseköy İzmit 
ile Taşkent Mersin’deki 2 adet istasyonu ile 
demiryolu sektörüne de hizmet vermektedir.

SAHAN
Yeme-içme sektöründe Türkiye’de birçok 
yeniliğin ilk uygulayıcısı olan SAHAN 
Restaurant zincirinin ilk şubesi 1970 yılında 
Caddebostan’da küçük bir lokanta olarak 
kurulmuştur. 1992’de Acıbadem SAHAN, 
1994’de Suadiye SAHAN, 2003’te Ataşehir 
SAHAN Vega, Son olarak 2016 yılında SAHAN 
Kalamış şubesi ile müşterilerine hizmet 
vermeye devam etmektedir.

DECATHLON 
1976 yılında Fransa’da kurulan, birçok farklı 
markanın spor ekipmanlarının bir arada 
bulunduğu uluslararası mağaza zinciri olan 
Decathlon,  ürünlerin maliyetlerini ve fiyatlarını 
düşük tutarak pazardaki en uygun fiyatlı spor 
ürünlerini satmaktır.

TLS LOJİSTİK
Kurulduğu günden bu yana iş ortaklarının 
rekabetçiliğine katma değer sağlayan 
TLS Lojistik, çözüm odaklılık, pazarın 
ölçümlenmesindeki stratejik karar alma, 
tedarik alanlarının her noktasına daha az 
maliyet ile ulaşma, kayıp, kaza, çalınma gibi 
riskleri devretme, stoklama maliyetlerini 
azaltarak müşterilerine sunduğu bu rekabetçi 
çözümlerle sürdürülebilir rekabet gücüne 
ulaşmalarında önemli bir iş ortağı olarak 
hizmet vermektedir.

DB SCHENKER ARKAS
Avrupa karayolu taşımacılığında, hem karayolu 
hem de demiryolu operasyonlarında, düzenli 
tarifeli servis ağıyla, kırktan fazla Avrupa 
ülkesinin tüm önemli ekonomik bölgelerini 
birbirine bağlayan ve aynı zamanda küresel 
hava ve okyanus taşımacılığı uzman olan 
DB Schenker, dünyanın en önemli kesişme 
noktalarında yer alan entegre lojistik hizmet 
merkezlerindeki mal akışı, tüm taşıyıcılar 
arasında etkili bir bağ yaratarak, geniş 
çeşitlilikteki katma değer hizmetlere olanak 
sağlamaktadır. 

ELEGANCE OPTİK SHOPS
Elegance Optik Shops ,müşterilerine geniş 
ürün yelpazesi ve tüm istekleri karşılayacak 
farklı seçenekler sunabilmektedir. Müşteriler 
Elegance Optik Shops'larda dünyanın en 
ünlü markalarını bir arada bulabilirken, 
Türkiye'de başka hiçbir mağazada satışta 
olmayan markalar da bu mağazalarda satışa 
sunulmaktadır.

ELEMAN.NET
Türkiye’nin İş İlanları Sitesi sloganından 
hareketle her sektördeki firmalar için 
milyonlarca aday sunan eleman.net geride 
bıraktığı 11 yılda 1,5 milyon iş ilanı ve 50 milyon 
başvuru ile yaklaşık 400 bin kişiye istihdam 
sağlamıştır.

AUDİO
Audio, bina iletişim sistemleri endüstrisinde 
lider firma olarak 1979’dan beri yenilik ve 
keşiflerin öncüsü olmuştur. Ürün gamındaki 
diafon ve telefon sistemlerinin, görüntülü ve 
sesli seçenekleri ile gerek konutların gerekse 
iş merkezlerinin dahili iletişim ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Audio 2000 yılında başladığı 
“Değişim Yönetimi” projesi ve yeni ürün 
projeleri ile global bir marka olma yolunda 
ilerlemektedir.
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RENKLERİN 
ERGONOMİSİ

“BIRAK ARTIK 
ELİNDEN

O TELEFONU!”“Önce güvenlik” diyorsak, renklerin dilini bilmeliyiz
İş Sağlığı ve Güvenliğinde “Renk Ergonomisi”

Yüz yüze gelme ihtiyacı hissetmeden iletişimde 
kalmak, ses duymadan “konuşabilmek” ve ilişkide 

kalmanın yükümlülüklerini hissetmeden hayata 
devam etmek, sosyal kaygı yaşayan ve yalnızlığını 
“doldurmaya” çalışan kişiler için oldukça avantajlı.

Ülkemizde son yıllarda iş kazalarının artmasıyla daha da önem 
kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği, Üniversite ve Yüksekokullarda 
oldukça ilgi gören bölümler arasında. Hem teorik hem pratik 

derslerin yer aldığı bölümde, Ergonomi Dersinde işlenen “Renk 
Ergonomisi” konusu, hatasız ve kolay kullanım ile tehlikeye karşı 
korumak ve uyarmak amaçlarına yönelik herkesin bilmesi gereken 
noktaları içeriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Yüksekokulumuz İş Sağlığı ve 
Güvenliği Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. F. Tuğçe ŞENBERBER, İş sağlığı 
ve güvenliği söz konusu olduğunda renklerin belirleyici özelliklerinin 
de ön plana çıktığına dikkat çekiyor.
Mühendisliğin uygulama alanlarından olan, insan - makine etkileşimini 
inceleyerek kaliteli çalışmayı, verim ve performansı artırmayı hedefleyen 
“Ergonomi” İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinde eğitimi verilen alanlardan. 
Renk Ergonomisi de bu bölümde özellikle iş kazalarının önlenmesi 
noktasında işlenen önemli konular arasında. Yüksekokulumuz İş Sağlığı 
ve Güvenliği Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. F. Tuğçe ŞENBERBER, “Fiziksel 
yollarla göze ulaşan ışık, fizyolojik yollarla gözde işlenerek, psikolojik yollarla 
kişide algıları oluşturur. Renklerin hayatımızdaki etkisi, sandığımızdan çok 
daha fazla.” diyor.
“En yüksek kaza oranı kırmızı renkli arabalarda”
“Kırmızı, turuncu ve sarı renkleri; neşeyi, dinamizmi ve enerjiyi çağrıştıran 
sıcak renkler olduğundan birey üzerinde metabolizmayı hızlandıran etkiye 
sahip. Bu sebeple bu renklerin aşırı kullanımı kişilerde aşırı heyecan, şiddet, 
konsantrasyon güçlüğü gibi etkilere sebep olabilmekte.” diyen Dr. F. Tuğçe 
ŞENBERBER, bir otomobil markası tarafından yapılan bir araştırmanın, en 
yüksek kaza oranının kırmızı renkli arabalarda gerçekleştiğini gösterdiğinin 
altını çiziyor. 
“Kişilerde uzaklık hissi yarattığından dolayı soğuk renkler olarak isimlendirilen 
mavi, mor ve yeşil renkleri ise kişilerde genelde güven, huzur, sorumluluk 
ve düzeni çağrıştırdığından metabolizmayı sakinleştirici etkiye sahiptir.” 
diyen ŞENBERBER, metabolizmamız üzerinde bu kadar etkili olan renklerin,  
makine kontrol düzeneklerinde başlıca iki amaçla kullanılmakta olduğuna 
dikkat çekiyor .“Hatasız ve kolay kullanım ile Tehlikeye karşı korumak ve 
uyarmak amaçları doğrultusunda, görsel sağlık ve güvenlik işaretlerinde 
sıcak renkler yasak, tehlike ve uyarı anlamı; soğuk renklerse bilgilendirme 
ve yönlendirme anlamı taşımakta. Üretim süreçlerinde karmaşık boru 
hatlarının renklendirilerek sınıflandırılması, elektronik şema ve devre 
parçalarında farklı renklerle devre elemanlarının işaretlenmesi, donanımların 
göstergelerinde farklı renklerle bilgilendirme ve işaretlemelere başvurulması, 
bozuk ekipmanların veya tehlikeli bölgelerin renkli işaretlerle vurgulanması 
endüstriyel uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının başlıca 
üzerinde durduğu noktalar.” 
“Trafik ışıklarında “dur” anlamına gelen ve yangın alarmlarında “ateşi” 
çağrıştıran “kırmızı”; dikkat çekmek, uyarıda bulunmak amacıyla güvenlik 
işaretlemelerinde tercih edilen “sarı”; kesme, yanma ve elektrik şoku gibi 
kazalara karşı uyarı anlamı taşıyan “turuncu”; zorunluluk, sorumluluk 
mesajı veren, kişisel koruyucu donanımların kullanımını bildiren güvenlik 
işaretlemelerinde tercih edilen “mavi “; tehlikenin sona erdiği mesajı veren, 
ilkyardım çantalarında ve ilaç depolarında gördüğümüz işaretlemeler, 
elektronik donanımların şarj dolduğunu ifade etmek için kullanılan “yeşil” 
piktogramlar, renklerin çalışma hayatındaki yeri ve önemine başlıca 
örnekler” diyen Öğr. Gör. Dr. ŞENBERBER, çalışma ortamı ve ofis tasarımı, 
çalışanların üniforma ve türevi kıyafetlerinin belirlenmesi, işletmelerdeki 
uyarı ve bilgilendirme işaretçilerinin belirlenmesi, ekipmanların üzerinde 
uygun kumanda ve göstergelerin işaretlenmesi gibi noktalarda doğru 
renklerin kullanılması, renklerin birbiriyle dengelenmesinin büyük önem 
taşıdığını ifade ediyor.

Hayatımız teknolojik aletler ve sosyal medya âlemi ile oldukça 
içli dışlı olmaya başladı. Bilgisayarlar, tabletler, kameralar, akıllı 
telefonlar ve günlük yaşamın her alanına dâhil edebileceğimiz 

yeni yeni gelişen uygulamalar… Sadece arkadaş ilişkilerinde değil, iş 
ve okul yaşamında ve aile ilişkilerinde bile sosyal medyayı kullanır 
olduk. Facebook, instagram, twitter, swarm ve whats up gibi pek 
çok sosyal medya uygulaması varken, telefonla geçirilen zamanın 
artmasına ve ilişkilerin de buna bağlı olarak yeniden düzenleniyor 
olmasına şaşmamak gerek.
Daha genç, daha dışa yönelik ve daha yalnız hisseden kişiler diğer 
kişilere göre sosyal medya hesapları üzerinden daha çok paylaşımda 
bulunuyor, yer bildirimi yapıyor ya da yorum yazıyor. Gerçek 
dünyada sosyal kaygılar yaşayan ya da yalnız hisseden kişiler ise 
sosyal medyayı çok daha aktif kullanıyor. Yüz yüze gelme ihtiyacı 
hissetmeden iletişimde kalmak, ses duymadan “konuşabilmek” ve 
ilişkide kalmanın yükümlülüklerini hissetmeden hayata devam etmek, 
sosyal kaygı yaşayan ve yalnızlığını “doldurmaya” çalışan kişiler için 
oldukça avantajlı. Aynı zamanda sosyal medya kullanımının farklı 
hayatlarla kıyaslanan yaşamlar neticesinde kişide özgüveni sarsıcı 
etkilerinin olduğunu da göz ardı etmemek bir diğer önemli nokta. 
Gerek aile ve arkadaş ortamlarında, gerekse iş ve okul yaşamında 
artık planlamalar ve organizasyonlar dahi sosyal medya üzerinden 
yapılıyor, eğitimler gerçekleşiyor, kişiler hem kendi istedikleri hem 
de öğrenmeyi arzuladıkları video, müzik ve fotoğrafları bu hesaplar 
üzerinden paylaşıma açıyor. Öyle ki oluşturulan gruplar ile mini-
toplantılar bile gerçekleştiriliyor! Bu hareketliliğin hepsine baktığınızda, 
gerçek hayatın yanında, onunla bağlantılı olarak kurulmuş olan 
büyük bir sosyal yapılanmayı görmek mümkün. Bu yapılanma içinde 
olmanın insana mutluluk ve sosyallik hissi verdiğine dair araştırmalar 
mevcut.
Öte yandan, madalyonun diğer yüzünü unutmamak da fayda var. 
Yapılan araştırmalar meselenin sosyal medya kullanımı olmadığını, 
fakat sosyal medyayı yanlış şekilde kullanıyor olmanın pek çok yıkıcı 
etkisi olduğunu belirtiyor. Üniversite birinci sınıf öğrencileri ile yapılan 
araştırmalarda, aynı anda beyindeki iki farklı düşünce ve bilgi akışını 
harekete geçirdiği için; ders çalışırken sosyal medya hesaplarını 
kontrol etmenin ders notlarını olumsuz yönde etkilediği gözlenmiş. 
Öte yandan, bu hesaplar üzerinden devam eden sosyalleşme ağının, 
okul sınırları içinde öğrencilerin kaynaşmasına da ket vurduğu dile 
getirilmiş. 
Pek çok olumlu ve olumsuz etkilerini gördükten sonra, asıl kilit 
noktanın sosyal medyayı kullanım miktarını, amacını ve şeklini 
dengelemek olduğunu söyleyebiliriz. Belki de ailemizden ya da yakın 
çevremizden zaman zaman gelen “Bırak artık elinden o telefonu!” 
söylemlerine arada kulak vermekte fayda vardır, kim bilir?!

Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER Uzman Psikolog Tuğçe BAĞCI
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Merhaba, ben Mehmet Han SIRT,
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bankacılık 
ve Sigortacılık Programından 2016’da mezun 
oldum.
Okulumuzda bizi hem mesleki anlamda hem 
de kişisel gelişimimiz anlamında geliştiren 
bir ortamda çok verimli ve güzel 2 yıl 
geçirdim. Güzel dostluklar, kıymetli hocalar 
ve unutulmayacak anılar edindim. Çalışma 
yaşamına girmeyi düşünüyordum ancak DGS’de 
şansımı denemek istedim. Dikey Geçiş Sınavı 
ile Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Ekonomi 

Bölümü’nü %100 burslu olarak kazandım 
ve kayıt oldum. Ataşehir Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu’na hala her fırsatta gidiyorum. 
Benim için yapmış oldukları her şey için 
hocalarıma ve tüm Yüksekokul çalışanlarına 
teşekkür ediyorum.

Saygılarımla, Mehmet Han SIRT

Merhaba, ben Ferdi TÜRKOĞLU,
2013-2015 yılları arasında eğitimimi Ataşehir 
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık ve 
Kabin Hizmetleri bölümünde tamamladım. 
Lisede muhasebe okurken ileride o işi 
yapmamaya mezun olduğum gün karar 
vermiştim ve bu sebepten bazı bölümlerin 
yanı sıra, Sivil Havacılık nedir, ne iş yapar diye 
araştırmaya başladım. Tercih yapacağım vakit 
daralırken aklıma en çok yatan Sivil Havacılık’tı. 
Kabin memuru olmayı hedeflemiştim.
Sivil Havacılık ile ilgili ilk adımlarımı staj 
zamanımın gelmesiyle birlikte atmaya başladım. 
Pegasus Hava Yolları’nın Genel Merkez’inde 
Kabin İşletme departmanında staj yapma şansım 
oldu. Haliyle işin içinde olunca Kabin Memuru 
olmak adına tüm bilgileri edindim ve stajım biter 
bitmez başvuru yapıp, mülakatlardan geçerek 
Kabin Memuru oldum.
Birçok insan gibi benim de hayalim Pilot olmaktı 
lakin, sağlık sebeplerinden dolayı ayrılmak 

durumunda kaldım. Pegasus’un bana kattığı çok 
fazla şey oldu.  Ayrıca birçok ülke gezip görme 
şansını yakaladım.
Bazen bazı hikayeler bitti dediğiniz andan 
itibaren başlar. Bir süre iş arayışım devam etti 
ve okulumuzun, Kariyer Birimi beni bu süreçte 
hiç yalnız bırakmadı. Önerileri ve gösterdikleri 
yollar sayesinde şimdi 120 ülkede hizmet 
veren Regus firmasında Community Associate 
(Merkez Sorumlusu) olarak çalışmaktayım ve 
dediğim gibi yeni bir serüven başladı. Herkes 
mezun olduğu bölümün işini yapacak ve orada 
yükselecek diye bir şey yok maalesef. Çok daha 
iyi yerlere de gelinebiliyor. Benimle beraber 
uğraşan ve her konuda bir aile gibi bana destek 
olan okulumuza bütün destekleri için çok 
teşekkür ederim. 

Saygılarımla, Ferdi TÜRKOĞLU

Merhaba, ben Ayça GÖKALTIN 
2016 yılında Ataşehir Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programından 
mezun oldum. Şu anda Mustafa Nevzat İlaç 
Firması, muhasebe bölümünde cari hesapladan 
sorumluyum ve aynı zamanda DGS ile Eskişehir 
Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümü 
üçüncü sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatıma 
da devam ediyorum. Bu durum benim için 
oldukça faydalı oluyor. Hem okuyorum hem de 
öğrendiklerimi uygulama fırsatım oluyor. Ayrıca 
Adıgüzel ailesinin bir parçası olmaktan dolayı 
çok mutlu ve gururluyum. Ataşehir Adıgüzel 
Meslek Yüksekokulu kısa sürede  bir çok konuda 

farkını ve kalitesi öne çıkarmış bir okul. Bunun 
farkına varıp okulda geçirdiğiniz zamanları en 
verimli ve güzel şekilde geçirmenizi tavsiye 
ediyorum.

Saygılarımla, Ayça GÖKALTIN

Merhaba, ben Elif MERIÇ, 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım Programından 2016’da 
mezun oldum. Sizlere öğrenci gözünden 
okulumu biraz anlatmak istiyorum. Okulumuz 
2013 yılında Ataşehir’de eğitim-öğretim hayatına 
başladı. 19 programı mevcut. 6 katlı bir bina. 
Giriş katında danışma karşılıyor bizi. En üst 
katında ders aralarında vakit geçirip, bilardo, 
langırt, playstation gibi oyunlar oynadığımız 
bir alan. -1. Katımızda renkli bir kütüphanemiz 
ve hemen yanında öğretim görevlileri ofisi var. 
Sanırım fiziksel olarak okulumu sizlere biraz 
anlatabildim.
Bu bahsettiğim şekilde binlerce bina bulabilir 
ve yapabilirsiniz, hatta çok daha fazlasını. 
Ama benim okulumda binadan, kantinden, 

kütüphaneden farklı bir şeyler var; sevgi, 
samimiyet, arkadaşlık, birlik, beraberlik…  
Okuldan çok bir aileye katılıyorsunuz aslında. 
Dert sadece senin derdin değil, mutluluğun 
sadece senin değil. Her yaşanan ortak. Peki, 
bunların olduğu başka kaç yer bulabilirsin?

Ben şu an Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 
Kurumsal İletişim biriminde çalışıyorum. 
İş bulup çalışmaya başladığım için değil, 
okulumda, bu ailenin hala içinde olduğum 
için mutluyum. Bu fırsatı bana sunan okulum,  
her zaman bana destek olan ve yol gösteren 
hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla, Elif MERİÇ

Ataşehir Adıgüzel MYO İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programından bölüm birincisi olarak mezun 
oldum.  Öncelikle sizlere neden İş Sağlığı ve 
Güvenliği programını seçtiğimle ilgili bilgi 
vermek isterim.
Her geçen gün dünyada ve gelişen teknolojiye 
bağlı olarak ortaya çıkan yeni mesleklerde de 
beni cezbeden bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) 
oldu. İSG, bence en az doktor ya da öğretmen 
gibi kutsal sayılan meslekler arasında yer almayı 
hak eden bir meslek dalıdır. Çünkü İSG uzmanı 
hem eğitici hem de sağlıkçı olarak çok yönlü 
bir şekilde çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. 
Yani parasal değeri olmayan, zaman kaybı 
bulunmayan çok küçük ihtimaller sonucunda 
bile oluşacak acılara fırsat vermeyerek ve her 

şeyin “kader” kavramına ait olmadığını “tedbir” 
kavramını herkese benimseten bir meslek 
olduğu için bu mesleği seçtim.
1.sınıfta İSG programı zorunlu stajımı yaptığım 
Sentez Denetim ve OSGB’ye mezun olduktan 
sonra iş başvurusunda bulundum. Şuan İSG 
Teknikeri olarak çalışmaktayım. Amacım, 
Türkiye’de gelişmekte olan İSG kültürüne 
katkıda bulunmak ve İSG alanında yapılan 
çalışmalar doğrultusunda kendimi geliştirmektir. 
Yüksekokulumuza ve program başkanımıza 
bana yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum.

Saygılarımla, Zeynep DİKTAŞ
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Yüksekokulumuz Adalet Programı Program 
Başkanı Öğr. Gör. Serhan KARAARSLAN 

öncülüğünde Adalet Programı öğrencilerimiz “Ağır 
Ceza Mahkemesi Duruşma Deneyimi” etkinliğine 
katıldılar. Öğrencilerimiz, Anadolu 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Sayın Ziyaeddin Mümtaz 
idaresindeki duruşmalarda, yargılama usul ve 
esaslarını yerinde tecrübe ettiler. Aynı zamanda Adli 
Personelin görev ve yetkilerini yerinde görme şansı 
buldular.

Yüksekokulumuz Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı öğrencileri, Program Başkanı Öğr. 

Gör. Behlül ERSOY ve Öğr. Gör. İlknur KÜLEKÇİ 
eşliğinde Borsa İstanbul A.Ş.’yi ziyaret etti. 
Öğrencilerimiz, Borsa İstanbul A.Ş. Kurumsal 
İletişim Birimi tarafından gerçekleştirilen 
“Borsa İstanbul A.Ş.” konulu sunuma katılım 
sağladı ve sunum sonrası Borsa İstanbul A.Ş.’ye 
ait binayı gezdi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. Sınıf 

öğrencileri, Öğr. Gör. Murat BULDU 

eşliğinde bir fotoğraf safarisi düzenledi. İnsanları, 

sokakları ve farklı manzarası ile Büyükada’yı 

kendilerine mekan belirleyen öğrenciler hem 

hocalarından profesyonel fotoğraf çekmenin 

inceliklerini öğrendiler hem de bunları gerçek 

zamanlı uygulama imkanı buldular.

Yüksekokulumuz Bilgisayar Programcılığı 
Program Başkanı Öğr. Gör. Kadriye KILIÇ 

ve Öğr. Gör. Ceylan OKUYUCU öncülüğünde 
gerçekleşen, Mekatronik öğrencilerinin de 
katıldığı, UNIX işletim sistemi türevi Linux 
hakkında konferans düzenledi. Linux Kullanıcıları 
Derneğinden Barkın KILIÇ’ın konuşmacı olduğu 
seminerde, İnternet üzerinde ilgili ve meraklı 
birçok kişi tarafından ortak olarak geliştirilmekte 
olan ve başta IBM-PC uyumlu kişisel bilgisayarlar 
olmak üzere birçok platformda çalışabilen ve 
herhangi bir maliyeti olmayan LİNUX işletim 
sistemi hakkında yazılım meraklısı öğrencilere 
bilgiler verildi. Derneğin verdiği Eğitim 
Kamplarına büyük talep gösteren öğrenciler, 
tatil dönemlerinde Linux Eğitmeni olmak için 
kamplara kayıtlarını yaptırdılar.

LİNUX İŞLETİM SİSTEMİ HAKKINDA 
BİLGİ ALDIK

FOTOĞRAF SAFARİSİ DÜZENLEDİK

BORSA İSTANBUL A.Ş.’Yİ 
ZİYARET ETTİK

“AĞIR CEZA 
MAHKEMESİ’NDE 
DURUŞMA DENEYİMİ” 
YAŞADIK
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3. İSTANBUL TASARIM 
BİENALİ’NE KATILDIK

Koch Knight LLC Türkiye Şube Temsilcisi 

Fatih Güner, “Türkiye Ekonomisi “ konulu 

semineri ile İşletme Yönetimi Program Başkanı 

Öğr. Gör. Esra AYIN, Öğr. Gör. Nihan FIRAT ve 

İşletme Yönetimi Programı öğrencileriyle bir 

araya geldi. Güner, Türkiye ekonomisinden ve 

küresel piyasalardaki gelişmelerden bahsetti. 

Öğrencilerin ekonomik gündemle ilgili 

sorularına cevap verdi.

Mimari Restorasyon Program Başkanı 

Öğr. Gör. Begüm BAYRAKTAROĞLU,  

Öğr. Gör. Yrd. Doç. Dr. Esra TOKAT ve Öğr. 

Gör. Kiraz ÇİFTÇİBAŞI DURNA ile Program 

Öğrencileri ANAMED’de yer alan “ÇEPERDE 

İstanbul Kara Surları” Sergisi ve Galata Rum 

İlköğretim Okulu’nda yer alan “3. İstanbul 

Tasarım Bienali’ne katıldılar. İstanbul Kara 

Surları sergisinde surlarla ilgili detaylı bilgi 

edinen öğrenciler, Tasarım Bienali ziyareti 

ile de kentteki tasarım ile ilgili kültür sanat 

etkinliklerini ziyaret alışkanlığı edinmek 

yolunda bir adım atmış oldular. Ziyaretler 

sırasında ayrıca, sergilerin yer aldığı tarihi 

binalar ve tarihi çevre de öğrencilere tanıtıldı.

“2016 SİLMO İSTANBUL OPTİK 
FUARI”NA 
KATILDIK

Optisyenlik Program Başkanı Öğr. Gör. 
Nihan ÖZKAN AYTEKİN, Öğr. Gör. 

Mehmet DAĞ ve Öğr. Gör.  H. Onur KARAKUŞ 
eşliğinde Optisyenlik Programı öğrencilerimiz, 
2016 Silmo İstanbul Optik Fuarını ziyaret 
ettiler.  Birçok firmanın standını ziyaret eden 
öğrenciler, firmalardan detaylı bilgiler aldıkları 
keyifli bir sektör-öğrenci buluşması yaşadılar.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ” KONULU 
SEMİNER DÜZENLEDİK
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SİVİL HAVACILIK FESTİVALİNE 
KATILDIK

“SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI 
PLANLAMASI” KONULU SEMİNER 

DÜZENLEDİK

“TURİZM İŞLETMELERİNDE MARKALAŞMA” 
SEMİNERİ 
DÜZENLEDİK

Radyo Televizyon Programcılığı Programı 
tarafından düzenlenen “Türkiye’de Sanat 

Yönetimi” Semineri “Vatanım Sensin” dizisinin 
Sanat Yönetmeni Soydan KUŞ’un katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı 

öğrencilerimiz, Program Başkanı Öğr. Gör. 

Hüseyin KESENEK ve Öğr. Gör. Ebru KAZANCI 

eşliğinde Dünya Sivil Havacılık Günü olarak 

kutlanan 7 Aralık’ta Sivil Havacılık Festivaline 

katıldı. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ve 

uçuş okulları, öğrencileri ve akademisyenleri  

ile bir araya gelen öğrencilerimiz, festivale 

katılan havacılık alanında Türkiye’nin çeşitli 

Üniversitelerinden öğrenciler, lise öğrencileri, 

THY, Sun Express, Havadayız, İstanbul Aviation 

Academy, TOP Air gibi alanlarında sektörün 

önemli isimlerini yakından tanıma fırsatı 

buldular.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Programı’nın düzenlediği, “Sağlık 

Sektöründe İnsan Kaynakları Planlaması, 

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri” 

konulu seminere konuşmacı olarak Yüzyıl 

Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Fatma 

ALKURU katıldı. Sektördeki uygulamaların yeni 

sağlık mevzuatları çerçevesinde değerlendirilip 

kritik edildiği seminere, öğrencilerimiz yoğun 

ilgi gösterdi.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Program 

Başkanı Öğr.Gör. Merve AKAR’ın Turizm 

Pazarlaması Dersinde, Sardunya Catering’in 

sahibi Raif Onur Topuzdağ, Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri Programı öğrencilerine Turizm 

Endüstrisinde ürünün özelliklerini, turizm 

işletmelerinde markalaşmayı ve önemini anlatan 

bir seminer verdi.

Et
ki

n
lik

le
rim

iz
“TÜRKİYE’DE SANAT YÖNETİMİ” 
SÖYLEŞİSİ 
DÜZENLEDİK
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Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUSER İNAN - Öğr. Gör. Yüce PİŞKİNSÜT
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUSER İNAN ve Öğr. Gör. Yüce PİŞKİNSÜT, Viyana 
Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ISTEC 2016 International Science and 
Technology Conference’ta “Organizasyonlarda Performans Değerlendirme 
Yoluyla Akıllı Karar-Destek Sistemi” başlıklı çalışmalarını sundu.

Öğr. Gör. Yrd. Doç. Dr. Esra TOKAT 
Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. Yrd. Doç. Dr. Esra TOKAT’ın, V. Türkiye 
Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (V.TLÇK) Bildiriler Kitabı – I içerisinde yer 
alan Mimarlık ve Şehircilik Bölümü altında “Çağdaş Türk-İslam Mimarisinde 
İslam Öncesi Geleneklerin İzleri: Akçakoca Merkez Camii” isimli makalesi 
yayımlandı.

Öğr. Gör. Dr. Berrin BALKAŞ YILMAZ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğr. Gör. Dr. Berrin BALKAŞ 
YILMAZ’ın Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan Elektronik Çağda İçerikten 
Mimariye Kütüphaneler sempozyumunda sunmuş olduğu “Sürdürülebilir 
Mimarlık Yaklaşımıyla Kütüphane Binaları” başlıklı sunuma ait bildiri, Kasım 
2016’da yayınlanan bildiri kitabında yer aldı.

Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe ŞENBERBER
İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Öğr. Gör. Dr. Fatma Tuğçe Şenberber’in 
“Synthesis of Dehydrated Zinc Borates using the Solid-State Method and 
Characterization and Investigation of the Physical Properties” makalesi, Main 
Group Chemistry 15. Sayısında yayınlanmıştır.

Öğr. Gör. Nihan ÖZKAN AYTEKİN
Yüksekokulumuz Optisyenlik Programı Başkanı Öğr. Gör. Nihan ÖZKAN 
AYTEKİN Portekiz’de düzenlenen  “1st International Conference on Materials 
Design and Applications” konferansına “Characterization of WC Powders 
Prepared via Mechanochemical Synthesis” başlıklı sözlü sunumu ile katıldı.

Öğr. Gör. İrem ÖZTÜRK
Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. İrem ÖZTÜRK, Turku 
Üniversitesi / Finlandiya’da “Günlük hayatta çocuk olmak” temalı 7. Çocuk 
Çalışmaları Konferansına “Kültürel boyutlar, kişisel değerler ve etik dışı 
uygulamalara karşı çıkma” adlı bildiri ile katılmıştır.

Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN
Lojistik Program Başkanı Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN’ün, Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Duruel ile editörlüğünü yaptığı Lojistik kitabı Lisans Yayıncılık tarafından 
yayınlandı. Öğr. Gör. Özhan Görçün,  kitapta “Özellikli Lojistik Uygulamaları” 
ve “Proje ve Ağır Taşıma Lojistiği” adlı iki bölümün de yazarlığını üstlendi.

Öğr. Gör. Arzu BÜKE 
Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr. Gör. Arzu Büke, Denizli Pamukkale 
Üniversitesinde gerçekleştirilen 22. Ulusal Ergonomi Kongresinde, 
geliştirdikleri “Ardunio Tabanlı Ergonomik Görme Engelli Kemeri” projelerini 
sundu.

Öğr. Gör. Behlül ERSOY
Yüksekokulumuz Bankacılık ve Sigortacılık Programı Program Başkanı 
Behlül ERSOY İstanbul Kozyatağı Hilton Otel’de düzenlenen ICOMEP ‘16 
(International Congress of Management, Economy and Policy) Uluslararası 
Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi’ne; “Yükselen Ekonomilerde 
Makro Ekonomik Göstergelerin Karşılaştırılması” ve “Meslek Yüksekokulu 
Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir 
Araştırma” olmak üzere 2 adet bildiri ile katıldı.

Öğr. Gör. Esra AYIN
Fırat Üniversitesi ’nde gerçekleştirilen Asoscongress 1.Uluslararası Sosyal 
Bilimler Sempozyumuna katılım sağlayan Yüksekokulumuzun İşletme 
Yönetimi Program Başkanı Öğr. Gör. Esra AYIN “ÇALIŞIYOR GİBİ GÖRÜNMEK; 
PRESENTEEİSM” konulu bildirisinin sunumunu gerçekleştirmiştir.

Öğr. Gör. Emel YILDIRIM - Öğr. Gör. Neslihan ÇAMURDAN - 
Öğr. Gör. Gökçe CEBECİ
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilen 4. Yöresel 
Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinliklerine katılım 
sağlayan Yüksekokulumuzun Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı Öğr. 
Gör. Gökçe CEBECİ, Moda Tasarımı Program Başkanı Neslihan ÇAMURDAN 
ve Öğr. Gör. Emel YILDIRIM’ın ortaklaşa hazırlamış olduğu “KARADENİZ 
BÖLGESİ YÖRESEL KADIN GİYSİLERİN TURİZME ETKİSİ” bildiri Öğr. Gör. 
Gökçe CEBECİ tarafından sunuldu.

Öğr. Gör. Remezan DAĞ - Öğr. Gör. Sinan ARAMAN - Öğr. 
Gör. Hatice HURÇ APALI
Elazığ Fırat Üniversitesinde düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal Bilimler 
Sempozyumunda, Sağlık Yönetimi Programı Öğr. Gör. Hatice HURÇ APALI, 
Öğr. Gör. Sinan ARAMAN ve Öğr. Gör. Remezan DAĞ’ın ortaklaşa hazırlamış 
olduğu “TÜRKİYE’DEKİ HASTA HAKLARI BİRİMİNİN ÖZEL VE DEVLET 
HASTANELERİNDE İŞLEYİŞİ” konulu bildiri Öğr. Gör. Remezan DAĞ tarafından 
sunuldu.

Öğr. Gör. İlknur KÜLEKÇİ
Yüksekokulumuz Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğr. Gör. İlknur KÜLEKÇİ, 
INES 2016 - 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’nde “Türkiye’de 
Sürdürülebilir Büyüme ve Kapsayıcı Büyüme Arasındaki İlişki” adlı çalışması 
ile sunumunu gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. Pervin Ahu ÇERÇİ
Yüksekokulumuz Dış Ticaret Programı Öğr. Gör. Pervin Ahu ÇERÇİ, INES 2016 
- 1. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’nde “Türkiye Ekonomisi 
Verileri Kısa Analizi” adlı çalışması ile sunumunu gerçekleştirdi.

Öğr. Gör. Raziye AKYOL
Elazığ Fırat Üniversitesinde düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal Bilimler 
Sempozyumunda, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanı Öğr. 
Gör. Raziye AKYOL tarafından “Kaliteli sağlık hizmetinin gerçekleşmesinde 
kaliteli sağlık kayıtlarının önemi, olumsuz etkenler ve çözüm önerileri” konulu 
bildiri sunuldu.

AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

SOSYAL SORUMLULUK 
KULÜBÜMÜZDEN 

ZİÇEV’DE YENİ YIL 
ETKİNLİĞİ

Sosyal Sorumluluk Kulübümüz, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve 
Koruma Vakfı’nda bulunan öğrencilerle Yeni Yıl etkinliği gerçekleştirdi. 

ZİÇEV öğrencileri, Kulübümüzün organize ettiği etkinlikte eğlenceli 
saatler geçirdi.

2. BİLARDO 
TURNUVAMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK
Final maçında karşılaşan öğrencilerimizden Can YILDIRIM maçı 

kazanarak birinciliği elde etti. Oktay AKPINAR ikinci, Gökhan Kadir 
ZELVİ ise üçüncülüğü aldı. Öğrencilerimiz ödüllerini Yüksekokul Müdür 
Yardımcımız Erben AYDIN’dan aldılar. İlk üçe giren öğrencilerimiz Can 
YILDIRIM, Oktay AKPINAR ve Gökhan Kadir ZELVİ’yi tebrik ederiz.
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YÖK Başkanı Yekta SARAÇ, bu yıldan itibaren LYS’de 
çoktan seçmeli soruların yanında az da olsa açık uçlu 
soruların yer alacağını söyleyerek, bir anlamda sınav 
sisteminde adım adım bir değişikliğe gidileceğinin 
işaretini vermişti. 2017- ÖSYS Kılavuzu’nda da bu 
yıl sorulacak açık uçlu soru sayısının belli olmasıyla 
sınav sisteminde ilk değişiklik gerçekleşmiş oldu. 
Aslında üniversiteye giriş sistemi ile ilgili özellikle 
soruların içeriği yanı sıra tıpkı TEOG gibi bir modele 
geçilmesi uzun zamandır konuşuluyordu. Hatta YÖK, 
ÖSYM, MEB, TÜBİTAK’ın aralarında olduğu kurumlar, 
merkezi sınavların içeriğinin değiştirilmesi ile ilgili 
bir çalışma yürütüyordu. Önceki yıllarda ÖSYM, 
kurumsal olarak yaptığı bir açıklamada, “açık uçlu – 
yazılı sınav sisteminin 2013-YDUS, 2014-KDK, 2014-
YDUS ve 2014-İnsan Hakları Uzman Yardımcılığı 
sınavlarında uygulandığını ve sonuçlar kısa sürede 
açıklandığını ve şikâyet alınmadığını” söylemişti.
Şunu belirtmekte fayda var; PİSA, TMSS gibi 
uluslararası ölçekte yapılan sınavlarda, ülke olarak 
ortaya çıkan kötü tablonun sınav sisteminde ve 
özellikle de soruların içeriğinde değişikliğe gidilmesini 
biraz hızlandırmışa benziyor. Birinci adımda açık 
uçlu soruların da olacağı bir sisteme geçildi. Şimdilik 
beş LYS oturumunda toplam on beş soru yer alacak. 
Uygulama başarılı olursa önümüzdeki yıllarda açık 
uçlu soru sayısında artış olması bekleniyor.
Sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilmesi 
eğitim sisteminde değişikliğe gidilmesine yol 
açabilir. Bildiğiniz üzere, ülkemizde sınavlara göre 
eğitim sistemi şekilleniyor. Merkezi sınavlarda açık 
uçlu soruların olması gibi radikal bir değişikliğe 
gidilmesi, okullardaki eğitim-öğretim şeklinin de 
sorgulanmasına yol açabilir. Çünkü okullarda sınavlar 
genelde yazılı yapılsa da, merkezi sınavlara göre 
şekillenen bir sistem vardı. Yani daha çok adayların, 
belli kuralları bilmesini gerektiren ve ezbere dayalı bir 
sistemdi. Yapılacak olası değişiklik, hem öğrencilerin 
eski çalışma alışkanlıklarını değiştirmesine hem de 
eğitimcilerin ve eğitim sisteminin kendisini yeniden 
güncellemesine belki de değiştirmesine neden 
olabilir. 

YGS’deki Değişiklikler 
Konuşulan ikinci değişiklikte, birden fazla YGS’nin 
yapılması ve böylece adayların puanlarının ve 
sıralamalarının hesaplanmasında en yüksek puanlı 
sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınması. Bunun 
ne gibi yararı olabilir? Sınava girecek adayların kaderi 
tek bir sınava bağlı kalmayacak bu da kaygılarının 
azalmasını sağlayabilir.
Yine olası bir değişlik ise, adaylara uygulanan bazı 
sınav sonuçlarının, okul başarı puanı olarak alınması 
ve böylece bazı programlara adayların, elde ettikleri 
okul başarı puanlarıyla yerleştirilmeleri… Sınavsız 
geçişin kaldırılması ile birlikte özellikle ön lisans 
programlarının tamamı ile bazı lisans programlarına 
öğrenci yerleştirmeleri ilerleyen süreçte bu kapsamda 
öğrenci alabilir. Tabii bu, Boğaziçi, ODTÜ gibi yüksek 
puanlı alan üniversiteler için geçerli değil. Böylesi 
bir radikal değişikliğin olumlu sonuçları olacağını 
düşünüyorum. Çünkü iki yüze yakın üniversite ve 
on bine yakın program var. Ve birçok üniversitenin 
birçok programı zaten çok düşük puanlarla öğrenci 
alıyor. Bunun için, böylesi bir sınav organizasyonu 
yapmak hem zaman kaybına hem de kaynakların 
heba olmasına neden oluyor. Ayrıca böylesi bir 
uygulamada, adayların sınava hazırlık kurslarına ve 
özel derslere bağımlılığını azaltabileceği gibi şişirilmiş 
notları da engelleyebilir.
Peki, üniversiteye yerleştirme sınavına girecek 
öğrenciler bu yıldan itibaren nasıl bir hazırlık 
yapmalılar? 2017 LYS’de az da olsa açık uçlu sorular 
yer alacak. En başta açık uçlu - kısa cevaplı soru 
demek, şans faktörünün sıfır olması demek. Tıpkı 
okulda yapılan klasik sınavlarda olduğu gibi soru 

sorulacak ve tek kelimelik ya da rakamlı cevabı 
istenecek. Bu nedenle öğrencilerin hem konulara 
hâkim olmaları hem de yaratıcı olmaları gerekecek. 
Bildiğiniz gibi, çoktan seçmeli sınavlarda bir konuyla 
ilgili bilginiz eksik olsa bile test tekniklerini kullanarak 
sorunun şıklarından cevaba ulaşabiliyordunuz. Ama 
şimdi işler eskisi kadar en azından bu sorular için pek 
de kolay olmayacağa benziyor. Bu nedenle adayların 
sınavlara çok iyi hazırlanması gerekiyor. 
Konuyla ilgili olarak düşüncelerimi sık sık dile 
getiriyorum. Sınavlar da dâhil bence eğitim sistemi 
A’dan Z’ye değişmeli! Belki çok radikal bir söylem 
ama gerçek ortada… Bakın,  sınavları bile 1970’li yıldan 
itibaren tamamen çoktan seçmeli bir modele göre 
yapıyorsak demek ki, çocuklarımızı, gençlerimizi 
ezbere dayalı eğitimden kurtaramamışız. 
Ama asıl en önemlisi eğitim sisteminden ve 
sınavlardan önce kendimizi güncellememiz belki de 
zihnimizi değiştirmemizle işe başlamamız gerekiyor. 
2017-ÖSYS’de Yapılan Değişiklikler ve 
Değerlendirmeler
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön 
lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme 
işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarından mezun olanlar, ön lisans 
programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.  
Şişirilmiş notların, ön lisanlar için etkisi azaltılmış 
oldu. Meslek liselilerin, avantajı ek puanla korunmuş 
oldu. Meslek Yüksekokullarına gidecek adayların 
kalitesi biraz daha artmış olacak.
Diğer değişikliklere de kısaca göz atacak olursak; 
Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 
09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 
14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 
LYS’lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır. LYS-1’de 
(Matematik Sınavı) Matematik testi yer alacaktır.  
Geometri testi artık Matematikle hem aynı kitapçıkta 
olacak hem de iki testin katsayısı eşitlenmiş oldu. Bu 
da tıp isteyen psikoloji, mühendislik programlarına 
yerleşmek isteyenler için Geometri soruların da 
çözülmesi anlamına geliyor. Kısacası, Geometri 
testinin puan getirisi, Matematikle eşitlendi.
Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan 
türü konulmuş olup puan türü programın örgün 
programdaki puan türü ile aynıdır. Örgün öğretimde 
İşletme Fakültesine TM-1 puanı ile öğrenci alınıyorsa, 
aynı programın, açık öğretimine de TM-1 puan türü 
ile öğrenci alınması doğru bir karardır.
Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin 
olarak belirlenmiştir. Öğretmenlik programlarının 
tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır. 
Öğretmen niteliğinin artırılması için olumlu ancak 
başarı sınırı 150 binlerde olması gerekir.

İlhan SEVİN / Eğitimci/Yazar / @sevinilhan4

Eğ
iti

m

SINAV SİSTEMİ 
DEĞİŞİYOR!

Son zamanlarda medyada yer alan haberler ve YÖK Başkanı Yekta SARAÇ’ın yaptığı 
açıklamalarla, üniversiteye giriş sistemiyle ilgili bir değişikliğe gidileceğinin sinyalleri 

verilmişti. 2017-ÖSYS Kılavuzu’nun yayınlanmasıyla bazı değişikliklerin bu yıldan itibaren 
gerçekleşmeye başladığı görüldü. Yeni sınav sistemi ve sistemdeki değişikliklerle ilgili olarak 

Eğitimci/Yazar İlhan SEVİN’den bilgi aldık.
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Çağımızda yaşanan sosyal, kültürel, teknolojik ve 
ekonomik değişimler, bireyleri hayatları boyunca 

hızla değişen bu dünyaya ayak uydurabilmek 
adına sürekli güncel kalmaya ve yeni yeni şeyler 
öğrenmeye mecbur bırakmaktadır. “Yaşam Boyu 
Öğrenme” bireylerin bu ihtiyaçlarını bireyin olduğu 
her yerde gerçekleştiren, zaman, yaş ve eğitim düzeyi 
ayrımı yapmadan her bireye yeni şeyler öğrenebilme 
olanağı sunan bir sistemdir. Yüksekokulumuzun 
Yaşam Boyu Öğrenme Birimi de gerek öğrencilerimiz, 
gerekse kurumumuz çevresindeki bireyler için, çeşitli 
eğitimler, sertifika programları, paneller, konferans ve 
söyleşiler düzenleyerek bu değişime ayak uydurmak 
isteyen bireylere yardımcı olmayı hedeflemektedir.  
Yaşam Boyu Öğrenme Birimimiz 2016 güz 
döneminde, öğrencilerin mesleki ve kişisel 
yeterliliklerini arttırmaya yönelik bir seri etkinliğe 
imza attı. 
26 Ekim 2016’da yüksekokulumuz konferans 
solonunda gerçekleşen TEB AİLE AKADEMİSİ 
etkinliğinde konu “Finansal Okuryazarlık” oldu. 
Eğitimde öğrencilere: para kullanımı ve yönetimi, 
finansal araçları seçiminde karar verebilmelerini 
sağlamak, gelirlerini birikim ve yatırımlarla 
değerlendirmek ve bütçelerini  doğru yönetebilmek 
konularında bilgiler verildi.   
7 Kasım 2016’da İŞKUR Kadıköy Hizmet Merkezi İş ve 
Meslek Danışmanı Bülent ŞAHİN tarafından verilen 

“İŞKUR İşbaşı Eğitimi Semineri”nde ise öğrenciler, 
İşbaşı eğitiminin sağlayacağı olanaklar ve bu eğitimi 
nasıl alacakları konusunda bilgilendirildiler.
Gençler arasında bilinçli borçlanma ve risk yönetimi 
sisteminin yaygınlaştırılması, kredi risk yönetimi 
yapabilen gençlerin finans sektörünün diğer aktörleri 
ile güvenli şekilde çalışabilmesini amaçlayan 
“GELECEĞİNİ ŞİMDİ YÖNET” sunumu, “Habitat 
Derneği”nin katkıları ile 8 Kasım 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
yetkilileri, 13 Aralık 2016 günü, yüksekokulumuzda 
“Girişimcilik Destek Programı” hakkında bilgi vererek 
öğrencilerimizin konu hakkındaki sorularını yanıtladı. 
Gençlere kendi işlerinin patronu olma imkanı veren 
programa gençlerin ilgisi yoğun oldu.
İnternet nasıl hayatımıza girdi, bugün nerede? Sosyal 
medyadan nasıl yararlanırız, ne zararını görebiliriz? 
gibi sorulara cevapların verildiği “Habitat Derneği 
Sosyal Medya Okuryazarlığı Eğitimi”, 27 Aralık 
2016’da öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. 
Yaşamboyu Öğrenme Birimi’nin öğrencilerin mesleki 
ve kişisel gelişimlerine yönelik olarak düzenlediği 
eğitim ve seminerler yeni dönemde de tüm hızı ile 
devam edecek.

ApplyAtA, Meslek Lisesi öğrencilerinin merkezi 
sınav sistemi ÖSYS ile Ataşehir Adıgüzel Meslek 
Yüksekokulu’na  yerleştirilmeden önce, aday 
öğrenciye kişisel becerilerini, hayallerini, 
projelerini ve hangi programı neden istediklerini 
anlatma şansı tanıyarak, onlara sağlanacak  
Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Burs 
Desteği ile yükseköğretimde doğru ve istediği 
alanda eğitim alabilme olanağı sunan bir 
sistemdir.
ApplyAtA öğrencilerin eğitim almak istedikleri 
programı ve Yüksekokulumuzu tanımalarını 
ve Yüksekokulumuzun da aday öğrencileri 
tanımasını sağlayan bir süreç yaratır. 
Öğrencilerin doğru alanlara ve programlara 
yönelmesine olanak sağlayan bir sistem olarak 
önemli bir işleve sahiptir.
ApplyAta Bursu, 1. öğretimdeki tüm ön lisans 
programlarımızda uygulanmaktadır.
Optisyenlik, Adalet, Çocuk Gelişimi, Mimari 
Restorasyon ve Moda Tasarımı Programlarında 1 

kişi, diğer 14 ön lisans programımızda 5’er kişilik 
burs kontenjanı mevcuttur. 
ApplyAta Bursu, değerlendirme sonucunda 
aday öğrencinin aldığı puan aralıklarına göre 
verilmektedir. Puanlara göre verilecek burs 
oranları şu şekildedir:

ApplyAta Değerlendirme Puanı Burs
90-100     %60
80-89     %50
70-79     %40
60-69     %30

12. Sınıf düzeyindeki tüm Mesleki ve Anadolu 
Teknik Lisesi Öğrencileri ApplyAta Bursuna  1 
Ocak 2017 - 1 Mayıs 2017 tarihleri arasında  
başvurabilir. Değerlendirme sonuçları 15 Mayıs 
2017 tarihinde açıklanacaktır. 

PROJENLE 
GEL, BURSU 
KAP!

YAŞAM BOYU 
ÖĞRENİYORUZ
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Le Corsaire Silence

The Space
Between Us

Rüya
ve

Maskeler

Dans Gösterileri Filmler Kitaplar

Le Corsaire, neşeli müzikleri, zor teknik 
dansları ve keyifli komik bölümleri ile 
izleyenlerin beğenisini kazanmış bir 
bale. Osmanlı Döneminde geçen hikaye, 
Korsan Conrad, arkadaşı Birbanto’yla, 
bir Ege adasına vardığında, bir pazarda, 
esir tüccarı Lankandem’in esirlerinden 
Medora’yı görüp, ona âşık olmasıyla 
başlıyor. 

Tarih - Saat: 25 Nisan 2017 Salı 19:00
Yer: İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat 
Merkezi
Adres: E-5 Karayolu üzeri Ataköy 
Kampüsü Bakırköy İstanbul

17. yüzyılda yaşayan iki rahibin 
karşılaştıkları şiddet, baskı ve Japonya’ya 
yaptıkları seyahatlerini konu alan 
filmin yönetmenliğini Martin Scorsese 
üstleniyor. Filmin kadrosunda Andrew 
Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, 
Tadanobu Asano, Issey Ogata, Ciaran 
Hinds, Yosuke Kubozuka ve Yoshi Oida 
yer alıyor.

Vizyon tarihi: 17 Şubat 2017 (2s 41dk)
Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Andrew Garfield, Liam 
Neeson, Adam Driver devamı
Tür: Dram, Tarihi

Geride bıraktığımız 2016 yılının en çok 
satan kitaplarına şöyle bir göz attık ve 
sizler için bir liste hazırladık. Okuyalım, 
güzelleşelim :)

1. “Fahrenheit 451”, Ray Bradbury
2. “Bülbülü Öldürmek” Harper Lee
3. ”Yabancı”, Albert Camus
4. ”Beyin - Senin Hikâyen”, David 
Eagleman
5. ”Zamanın Kısa Tarihi”, Stephen 
Hawking
6. “Otomatik Portakal”, Anthony Burgess
7. “Sineklerin Tanrısı”, William Golding
8. “Dava”, Franz Kafka
9. “Tutunamayanlar”, Oğuz Atay

Uzay maceralarını ve bilimkurgu 
filmlerini seviyorsanız bu film tam size 
göre. Uzayda büyüyen bir çocuğun 
hikâyesini anlatan filmin yönetmenliğini 
Peter Chelsom üstlenmiş. Oyuncu 
kadrosu ise Asa Butterfield, Brirr 
Robertson ve Carla Gugino’dan oluşuyor.

Vizyon tarihi: 17 Mart 2017 (2s 1dk)
Yönetmen: Peter Chelsom
Oyuncular: Asa Butterfield, Britt 
Robertson, Carla Gugino 
Tür: Romantik, Bilimkurgu, Dram

Gerçek yaşamdan esinlenerek 
oluşturulan “Rüya ve Maskelerin” 
hikâyesi; çağımız insanının, 
engelli bireylere olan ilgisizliği ve 
ötekileştirmesini ele alıyor. Empati 
yapıldığında birlikte aşılamayacak 
hiçbir engelin bulunmadığını anlatmayı 
amaçlayan Rüya ve Maskeleri sergileyen 
ekip, 5 ortopedik engelli, 1 işitme engelli, 
6 engelsiz toplam 12 dansçıdan oluşuyor.

Tarih - Saat: 19 Şubat 2017 Pazar  
20:00
Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik 
Kenter Sahnesi
Adres: Ataköy 9.kısım, Atrium yanı 
34156 Bakırköy İstanbul14
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“Aykırı” 
Sergi

Dört Ayaklı 
Belediye: 

İstanbul’un 
Sokak Köpekleri

“Balkanlardan 
Gelen Soğuk 

Hava”ya Dikkat!

Sergiler

Galeri Ark, yeni yıla 7 Ocak - 

5 Şubat 2017 tarihleri arasında 

gerçekleşecek, sanat dünyasında 

kendi dillerini oluşturmuş iki 

sanatçı Zeynep Dilek Çetiner ve 

Mehmet Çetiner’in “AYKIRI” adlı 

ortak sergileriyle merhaba dedi.

Tarih: 07 Ocak 2017 Cumartesi 
~ 05 Şubat 2017 Pazar
Yer: Galeri Ark
Adres: Cemil Topuzlu Caddesi 
No: 49 Çiftehavuzlar Kadıköy 
İstanbul

Pera Müzesi, 07 Mayıs 2017’ye kadar Ali 
Akay ve Alenka Gregorič küratörlüğünde 
gerçekleşen “Balkanlardan Gelen 
Soğuk Hava” sergisine ev sahipliği 
yapıyor. Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, 
Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan 
ve Slovenya’dan gelen birbirinden 
değerli sanatçıların eserleri bu sergide 
görülebilir.

Tarih: 14 Kasım 2016 Pazartesi ~ 
07 Nisan 2017 Cuma
Yer: Pera Müzesi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 
İstanbul’un toplumsal tarihinin 
hemen her döneminde gündelik 
yaşamın önemli bir parçası olan sokak 
köpeklerinin, zaman geçtikçe değişen 
serüvenine ışık tutan bir sergiye ev 
sahipliği yapıyor.

Tarih: 27 Ekim 2016 Perşembe ~ 17 
Mart 2017 Cuma
Yer: İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü

Soldan Sağa
1-Bir spor kulübümüz. 
2-Bir göl- Verme, ödeme- Bir nota. 
3-Faiz, ürem- Uzaklık anlatır- Özgü, ait. 
4-Ateş- Bir kara taşıtı. 
5-Balçık- Fasıla- Geri çevirme. 
6-Bir seslenme sözü- Askerler. 
7-Bir müzik aleti- Bağışlama- Ses alma ciha-
zlarında üzerine ses ve müzik kaydedilen şerit. 
8-Çeşitli konularda yapılan ölçme işi- Şöhret, 
ün. 
9-Bir nota- Niğde’nin bir ilçesi- Eski dilde su. 
10-İlaç, merhem- Kuzu sesi-Aşağılık, alçak. 
11-Bir erkek adı.
  
Yukarıdan Aşağı
1-Duyu organlarıyla algılanılabilen her şey- 
Rüzgâr, bad. 
2-Sonsuzluk. 
3-Rutubet- Kat, mevki, makam. 
4-Erler- Gökyüzü. 
5- Gözlem- İdare eder anlamında bir sözü. 
6- Tarafsız. 
7-Tayin etmek- Sual. 
8- Halk dilinde evet- …den/ dan oluşan, mey-
dana gelen. 
9-Şanlıurfa ilinin bir ilçesi. 
10-Emay ile kaplanmış- Kısaca Milli İstihbarat 
Teşkilatı. 
11- Duman lekesi-Yapıştırıcı.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 Bulmacamızın cevapları Nisan sayımızda 

yer alacaktır

BULMACA KÖŞESİ
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T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir / İstanbul

Telefon: +90 216 455 77 70-74     Faks: +90 216 548 28 17     E-Posta:  kurumsaliletisim@adiguzel.edu.tr

Radyo ve Televizyon Programcılığı 
Programı, sektörün yapım-yayın 
zincirinde görev alacak bilgi ve 
beceri ile donatılmış eleman 
gereksinimini karşılamaktır. Bu 
programın öğrencileri, uygulamalı 
eğitimi TV stüdyomuzda, seslendirme ve kurgu 
ünitelerinde yaptıkları çekim, kayıt ve çekim sonrası 
işlemleriyle sürdürmektedir. Uygulamanın içinde 
yetişen kurumsal ve akademik çalışmalarla donatılmış 
nitelikli elemanlar sektöre kazandırılmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Programı; medya, halka ilişkiler 
ve reklamcılık çalışma alanlarına 
olan ilginizi MYO içindeki ve 
sektörel uygulama olanaklarıyla 
sağlam bir kariyere dönüştürme fırsatı sunmaktadır. 
Bu program; iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık 
alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için 
uygulamayla bütünleşen bir akademik yetkinlik 
kazanılmasını sağlayacak güncel ve zengin bir 
müfredata sahiptir. 

Dış Ticaret Programı’nın 
amacı; büyüyen firmaların 
ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi 
yakalayabilmek, dış pazarlarda 
rekabet edebilmek ve Gümrük 
Mevzuatı’na uygun çalışmayı 
gerektiren tüm ithalat ve 
ihracat işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla 
globalleşen bir dünyada Türk Ekonomisinin artan dış 
ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
gücünü yetiştirmektir.

İnsan sağlığı ile doğrudan 
ilgili olan göz rahatsızlıkları 
ve bunların çözüm yolları 
gözlükçülüğü geçerli ve 
zorunlu kılmaktadır. Optisyenlik 
Programı’nın amacı, Görme bozukluklarının 
düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik 
gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını 
sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul 
mezunu kalifiye sağlık elemanlarını ülkemize 
kazandırmaktır.

Mekatronik Programının amacı; 
sanayi ve ticari iş alanlarında 
kullanılan mekanik, hidrolik-
pnömatik, elektrik veya elektronik 
tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm 
araç, gereç, ekipman, donanım ve 
donatım sistemlerinin ve teknolojik 
yapılarının tanıtımı, dizaynı, 
kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesi 
konularında, yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere 
sahip teknik insan gücü yetiştirmektir. Mekatronik; ev 
teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü 
tezgâhlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı 
kapsamaktadır.

Küreselleşme ile sınırların ortadan 
kalktığı günümüzde hızlı ve güvenilir 
kabul edilen havacılık sektörü 
dünyada ve ülkemizde olağanüstü 
bir hızla gelişmeye devam etmektedir. 
Havacılık sektörü hızla gelişirken aynı zamanda sektörün 
ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman açığı da giderek 
artmaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe 
çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı 
zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim, 
çok yönlü ara elemanların yetiştirilmesi temel amacımızı 
oluşturmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık 
Programı, öğrencileri, 
iş hayatında ihtiyaç 
duyacakları bilgi ve 
beceriler ile donatmayı 
hedeflemektedir. Program mezunlarının, 
yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, 
çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve 
uluslararası platformda yaşanan güncel 
gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi 
yüksek, özgüveni tam, girişimci ve 
yenilikçi uzmanlar olarak hizmet 
vermeleri öncelikli amaçlar arasındadır.

“Grafik Tasarımcısı”; sözcükleri 
ve görüntü unsurlarını görsel 
bir iletişim oluşturacak şekilde 
bir araya getiren kişidir. Bu 
programın temeli sanata ve 
sanat eğitimine dayandığından, 
programda temel kavramların verilmesi ve bu 
konuların bireyde davranış haline dönüşmesi büyük 
önem arz etmektedir. Grafik Tasarımı Programı, görsel 
iletişim tasarımına yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde 
pratik kazandırmak amaçlanmaktadır. Photoshop, 
Freehand, Illustrator, Indesign, Dreamweaver ve Flash 
aracılığıyla tasarım uygulamaları yapılmaktadır. 

RADYO TV PROGRAMCILIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

DIŞ TİCARET

OPTİSYENLİK

MEKATRONİK

SİVİL HAVACILIK KABİN 
HİZMETLERİ

LOJİSTİK

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

GRAFİK TASARIM

Tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne 
çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar 
üretebilen, modayı oluşturabilecek öncü 
fikirleri değerlendirebilen, malzemeyi 
ve üretim tekniklerini bilen tasarımcılar 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda 
öğrencilere öğrenim süreleri boyunca 
temel tekstil, hazır giyim bilgi ve becerileri 
yanında, teknolojiyi kullanma bilgi ve 
becerisi de kazandırılması diğer bir 
hedeftir.

Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni 
açılımlar ve gelişim gösteren sağlık 
kuruluşları için önemli ve zorunlu 
elemanlar haline gelmişlerdir. 
Sektörün bu önemli ihtiyacını 
karşılayan programımızın bu doğrultudaki amacı da, 
bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi 
sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve 
sürdürmektir. 

Bu programın amacı; 
i ş l e t m e l e r i m i z i n 
belirli pazarlarda yer 
alabilmesi için ihtiyaç 
duydukları, becerili, 
bilgili ve eğitilmiş 
“nitelikli insan gücü”nü yetiştirmek,kaynakların 
nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini 
ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, 
kısaca tüm yönetsel fonksiyonların nasıl 
yürütüldüğünü kavramış nitelikli girişimciler 
ve meslek elemanlarını birçok sektöre 
kazandırmaktır.

Adalet hizmetlerinin ulusal ve 
uluslararası düzeyde uygulamasına 
hâkim, yabancı dil bilen, bu alanın 
uluslararası gelişmelerini takip 
edebilen, son teknolojileri kolaylıkla 
kullanabilen çalışanlara yönelik talep artmaktadır. 
Programımızda, hukuk ağırlıklı öğretim yapılmakta, 
ayrıca işletme, personel, halkla ilişkiler, muhasebe, 
bilgisayar, bankacılık gibi konularda da verilen 
eğitimle, öğrencilerimizin sosyal açıdan gelişmelerine 
katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Ülkemizdeki tüm sektörlerde 
bilgi işlem elemanı talebi 
yüksektir ve bu talep her geçen 
gün artmaktadır. Programın 
amacı, güncel yazılım dillerini 
kullanarak temel yazılım 
algoritmalarını oluşturmak 
ve yazılım geliştirmek konusunda uzmanlaşan 
programcılar ile işletmelerin bilgisayar sistemlerinin 
kurulumu ve sürekliliğinin sağlanmasında teknik 
destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler 
yetiştirmektir. Yeni bin yılda bilgi toplumu 
olma yolundaki ülkemizde, büyük gereksinim 
duyulan bir alanda meslek edindirmek amacıyla 
açılan program, bilgisayar donanım ve yazılım 
teknolojileri üzerine kurulu dersler görülmektedir.

Ülkemizin temel sektörlerden biri haline 
gelmiş olan turizm sektörüne nitelikli 
insan gücü yetiştirmeye yönelik faaliyet 
gösteren bu programın amacı; Türkiye ve 
dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, 
Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında 
gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim ve 
sektörel deneyime sahip, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, 
uluslararası standartlarda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin 
biletlerini düzenleyebilen, karar verebilme ve uygulayabilme 
yeteneğine sahip, Turizm ve Seyahat Hizmetleri sektöründeki 
en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde başarılı, 
iletişimi güçlü, İngilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve 
bütün bu özellikleri IATA (International Air Transport Association) 
şartlarına uygun bir şekilde uygulayabilen, vizyonu geniş ve 
sürekli gelişime açık, kalifiye ara eleman yetiştirmektir.

MODA TASARIMI

TIBBİ DÖKÜMANTASYON 
VE SEKRETERLİK

İŞLETME YÖNETİMİ

ADALET

MİMARİ RESTORASYON BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Programın amacı, çalışma 
alanında üst düzey yönetici ile işçi 
ve teknisyen arasında bulunan, 
teknisyenden daha fazla teorik 
bilgiye, mühendisten daha fazla 
uygulama becerisine ve İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda genel bilgilere 
sahip İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri unvanında 
ara eleman yetiştirmektir. Avrupa Birliği süreci uyum 
yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından yayımlanan son Yönetmelik, 
işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve 
teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.

Sağlık kurumlarının ve özellikle 
son yıllarda özel hastanelerin, 
rehabilitasyon merkezlerinin, 
diyaliz merkezlerinin, branş / özel 
dal hastanelerinin (göz, diş, kalp 
vb.) sayılarının artması nitelikli 
personel ihtiyacını da arttırmıştır. Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Programın amacı, hem işletmecilik 
bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip 
nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır.

SAĞLIK KURUMLARI 
İŞLETMECİLİĞİ

Günümüzde gelişen lojistik 
uygulamaları, önemini ve 
kalıcılığını gittikçe artırmaktadır. Bu 
bağlamda Yüksekokulumuz Lojistik 
Programı, öğrencilerini, alanında 
gerekli teknik bilgiye sahip, analitik 
ve hızlı düşünebilen, bilgi birikimini hızla harekete 
dönüştürebilecek pratiklik ve esneklikte olmanın 
öneminin bilincinde, iş kültürüne sahip, ülkemizi ve 
dünyamızı sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve 
kültürel olarak da takip eden, iletişim becerileri yüksek, 
üretim ve hizmet sektörlerindeki yerel ve uluslararası tüm 
şirketlerin lojistik süreçlerinde talep edilen birer uzman 
olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

ÇOCUK GELİŞİMİ
Çocuk Gelişimi Programı’nın 
amacı, 0-6 yaş arası (okul öncesi) 
gerek normal gelişim gösteren, 
gerekse özel eğitim gereksinimi 
olan çocukların tüm gelişim 
alanlarını destekleyici teorik ve 
uygulamalı eğitim programları 
ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet 
sunan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir. 
Bu programda söz konusu amaca uygun mezunlar 
yetiştirebilmek amacıyla, çocukların fiziksel, zihinsel, 
bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri göz önüne 
alınarak ders programları oluşturulmuştur.

Geçmişten günümüze 
bilgi aktarımını sağlayan en 
önemli maddi kültür kalıntıları 
olan mimari varlıklarımızın 
taşıdıkları estetik ve sanatsal 
değerleri koruyan, bizden 
sonraki kuşaklara mümkün olduğunca özgün 
halleriyle ulaştırarak onları yaşayan kültür varlıkları 
haline getirebilmeyi birincil görev bilen bilinçteki 
meslek işçilerini yetiştirmektedir. Programımızda 
hedefimiz, alanlarında kariyer yapmak isteyen 
öğrencilerimizi iş hayatına hazırlamak için 
gerekli bilgi ve becerileri edinmelerine olanak 
sağlayacak bir eğitimle mezun etmektir.
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