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5İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ailesi ilk mezun-

ları vermenin gururunu yaşarken, biz de Şişli MYO 
Gazete olarak ikinci sayımızla sizlerle buluşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İlk sayımızda olduğu gibi 
bu sayımızda da bir yıllık eğitim-öğretim dönemin-
de okulumuz ve öğrencilerimiz tarafından gerçek-
leştirilen etkinlikleri, en azından sayfalara sığdığı 
kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız 
bir yıllık eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirdi-
ğimiz etkinliklerin bütünlüklü bir fotoğrafını sizlere 
sunmak. Böylece Şişli Meslek Yüksekokulu ailesini 
sizlere tanıtmak ve yaşadığımız heyecanı sizlerle 
paylaşmak. 

İlk eğitim-öğretim döneminde ilklerin heyecanı 
gazetemize yansımıştı. Özellikle iş, istihdam, iş-

birliği, iyi niyet antlaşmaları ve protokoller sayfala-
rımızda yerlerini almıştı. Bu sayımızda ise mezuni-
yet töreninde yaşanan heyecana ve coşkuya tanık 
olacaksınız. Ayrıca yapılan akademik etkinliklere, 
konferanslara, seminerlere, sertifika programları-
na… Sosyal-kültürel faaliyetler ile öğrencilerin imza 
attığı sosyal duyarlılık ve farkındalık çalışmaları da 
dikkat çekiyor yeni sayımızda. İlk eğitim-öğretim 
döneminde kurulmaya başlayan öğrenci kulüpleri-
nin etkinlikleri sayfalarımızı renklendiriyor. Sosyal 
Akademi Kulübü’nün münazaraları, Tiyatro Ku-
lübü’nün gösterileri, Gezi ve Sosyal Aktivite Kulü-
bü’nün Karadeniz Turu gibi… 

Bir eğitim-öğretim dönemi sona ererken, yeni 
dönemin hazırlıkları sürüyor. Yeni programlarla 

ve güçlü adımlarla eğitim-öğretim hayatına devam 
eden İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Adalet, 
Anestezi, Fizyoterapi, Radyoterapi programlarıyla 
da öğrenci almaya başlayacak. Böylece İstanbul Şiş-
li Meslek Yüksekokulu ailesi daha fazla büyüyecek. 

Yeni sayımızda yeni programlar, yeni öğrenciler, 
yeni etkinlikler ve zengin haberlerle buluşmak 
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SAYFA 3Yerel Yönetimler

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet coşkusu
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını vermenin heyecanını ve gururunu yaşadı. 
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda görkemli bir tören düzenlendi.
Moda Tasarımı Programı öğrencileri tasarımlarını mini bir defileyle sundu.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun ilk mezuniyet töreni 
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda görkemli bir orga-

nizasyonla gerçekleşti. 2012-2014 eğitim-öğretim dönemini 
tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, aile-
leriyle birlikte tören salonuna geldi. Törene Şişli Kaymakamı 
Salih Işık, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Beşiktaş Bele-
diye Başkanı Murat Haznedar, İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yeşil, İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sarıgül, Mü-

tevelli Heyet Başkan Yardımcısı Halil Çakır’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Tören, 
Soma’da meydana gelen faciada yaşamını yitirenlerin de anıldığı saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı ile başladı.

‘Büyük düşün, büyük hedef koy’

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileri Tolga Ay ile Ecem Enük’ün 
sunduğu törende ilk olarak, okul birinciliğine hak kazanan Çocuk Gelişimi 

Programı öğrencisi Selin Yaman sahneye çağrıldı. Mezun olmanın sevincini 
ve hüznünü bir arada yaşadığını söyleyen Yaman gözyaşlarını tutamadı. İs-
tanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun kendisi için çok şey ifade ettiğini vurgu-
layan Yaman, arkadaşlarına hitaben “Büyük düşünün, geleceğe ilişkin büyük 
hayaller kurun, büyük hedefler koyun, Şişli Meslek Yüksekokulu sizin her 
zaman yayınınızda olacaktır.” mesajı verdi. 
Mezuniyet töreni, Yaman’ın ardından Prof. Dr. Ay-
dın’ın konuşmasıyla devam etti. Yaman’ın sözle-
rinden oldukça etkilendiğini söyleyen ve zaman 
zaman gözyaşlarını tutamayan Prof. Dr. Aydın, İs-

tanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun kendisi için çok önemli olduğunu vur-
guladı. Mezuniyetin yapıldığı salonda daha önce defalarca bulunduğunu 
ve çok sayıda etkinliğe katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Aydın, ilk defa bu ka-
dar heyecanlandığını ve duygulandığını ifade etti. Şişli Meslek Yüksekoku-
lu’nun sadece bir okul değil, bir aile olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aydın, 
“Ailemiz mezunlarımızdan dolayı büyük gurur yaşıyor. İnanıyorum ki, tüm 
mezunlarımız aldıkları eğitimle başarılı bir çalışma hayatına hazırlandılar.” 
diye konuştu. 

Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sarıgül de, yoğun alkışlar eşliğinde 
sahneye çıkarak, öğrencileri tebrik etti. İstanbul Şişli Meslek Yük-

sekokulu’nun gün geçtikte büyüyerek akademik alanda daha fazla etki 
yarattığı söyleyen Sarıgül, Şişli Kaymakamı Salih Işık’a, Şişli Belediyesi ve 
Beşiktaş Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. İstanbul Şişli 
Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getiren Sarıgül, 
“Benim bir çocuğum Emir, diğeri Ömer, üçüncüsü de Şişli Meslek Yükse-
kokulu öğrencileridir.” dedi. 

Dereceye giren öğrenciler sahnede
Okul derecesine giren öğrenciler konuşmaların ardından sahneye çağrıldı. Okul Birincisi Yaman 
ile okul ikinciliğini paylaşan Yerel Yönetimler Programı öğrencisi Hayri Ergüneş ve Çocuk Gelişimi 
Programı öğrencisi Sevgi Susoy ve üçüncülüğe hak kazanan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
Programı öğrencisi Tuğçe Top sahnede yerlerini aldı. Kaymakam Işık, Şişli Belediye Başkanı İnönü 
ve Beşiktaş Belediye Başkanı Haznedar ile Mustafa Sarıgül öğrencilere hediyelerini takdim etti. Be-
şiktaş Belediye Başkanı Haznedar, Okul Birincisi Yaman’a iş teklifinde bulundu.

Kepler havada
Tören, program birincileri ve mezun olan öğrencilerin sahneye çağrılması ile devam etti. Program 
öğretim görevlileri tarafından diplomalarını alan bazı öğrenciler öğretim görevlileri ile vedalaşırken 
gözyaşlarını tutamadı. Diplomalarını alan öğrenciler, müzik eşliğinde geri sayım yaparak, hep bir-
likte keplerini havaya fırlattı. Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan etkinlik sırasında aileler de 
fotoğraf çekerek, çocuklarının yaşadığı bu özel anı ölümsüz kılmaya çalıştı.

‘Doğadan Esintiler’ defilesi

Mezuniyet töreni Moda Tasarım Progra-
mı öğrencilerinin sürpriz defilesine de 

sahne oldu. Öğrenciler tarafından hazırlanan 
özel kostümler ‘Geçmişten Günümüze Doğa-
dan Esintiler’ adlı defile ile sunuldu. Profes-
yonel mankenler tarafından sunulan kostüm-
ler büyük beğeni topladı. 

Defilenin ardından ünlü DJ Erdem Kınay ve 
sanatçı Merve Özbey sahne aldı. Öğrenciler 
müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

Demokratik, şeffaf ve katılımcı yerel 
yönetimlerin oluşumunu desteklemek 
ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin 
etkin bir şekilde sunumunu sağlamak 
için nitelikli ve donanımlı personeller 
yetiştirmeyi hedefliyor.
Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kent-
leşme ve çevre sorunları konusunda 
eğitim alan öğrencilerin mezun olduk-
larında  çalışabilecekleri alanlar şun-
lar:

Valilikler ve Bağlı Kuruluşlar / 
Yerel Yönetimler / 
Sivil Toplum Kuruluşları / 
Avrupa Birliği Yerel Ofisleri / 
Özel Sektör Kuruluşları /
Kamu Kurum ve Kuruluşları / 
Personel Yönetimi / 
Dikey Geçiş Lisans Eğitimine 
Devam Edenler İçin Akademik Kariyer.

‘Öğrenciler benim çocuğum’



Öğrenciler Dream Style Tasarım 
Yarışması’nda
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarı-
mı Programı öğrencileri doğa ve çevrenin öne-
mine dikkat çekmek üzere atık malzemelerden 
hazırladıkları tasarımları Dream Style Tasarım Ya-
rışması’nda sergiledi. Öğrenciler ayrıca profesyo-
nel moda etkinliklerine katılarak, sektörü yakından 
tanıma fırsatı buldu.

Moda Tasarımı Programı öğrencileri, Çevko ve 
Marmara Park Alışveriş Merkezi işbirliğiyle dü-

zenlenen Dream Style Amatör Tasarım Yarışması’na katıldı. Atık malzemeleri geri dönüşüme kazan-
dırmak ve gerekli toplum bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada Moda Tasarımı 
Programı öğrencisi 14 kişi ön elemeyi geçti ve 7 öğrenci final yarışmasına katılmaya hak kazandı. 
Öğrenciler doğa ve çevrenin önemine dikkat çekmek üzere atık malzemelerden hazırladıkları tasa-
rımları Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte sergileme şansı buldu. Öğren-
ciler, profesyonel tasarımcıların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği yarışmada kendi tasarımlarının 
sergilenmesinin heyecanını yaşadı. Moda Tasarım Programı öğrencileri meslek hayatları için önemli 
bir deneyim kazanma şansı buldu.

Genç Tasarımcılar Uluslararası Fuar’da
Moda Tasarımı Programı öğrencileri iç çamaşırı, mayo-bikini ve çorap tasarımları ile İFEXPO 11.Ulus-
lararası İstanbul Çorap ve İç Giyim Fuarı’na katıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen fuarda yerlerini alan öğrenciler yoğun bir tasarım sürecinin ardından, tasarım değeri yüksek, 
el emeği temeline dayanan üretim süreciyle birlikte hazırladıkları iç çamaşırı, mayo-bikini ve çorap 
tasarımlarını fuarda sergiledi. Sektörde faaliyet gösteren üretici firma, ithalatçı, ihracatçı, toptancı, 
perakendeci firmalar ile bir arada olma fırsatı yakalayan öğrencilerin tasarımları İstanbul Şişli Mes-
lek Yüksek Okulu standında beğeniye sunuldu.

Moda Tasarımcısı 
Şafak Tokur’la söyleşi
Moda Tasarımı Programı öğrencileri, Moda 
Tasarımcısı Şafak Tokur ile söyleşide bir ara-
ya geldi.

Öğrencilerin davetiyle Şişli Meslek Yükse-
kokulu’nu ziyaret eden Şafak Tokur, de-

neyimlerini ve modaya dair önemli bilgileri 
genç tasarımcı adaylarıyla paylaştı. Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen söyleşide öğ-
rencilerin sorularını da yanıtlayan Tokur, “Bu 
yol, uzun ve yorucu bir yol; ancak çok çalış-
mayla başarıya ulaşabilirsiniz.” dedi. 

İMA işbirliği ile öğrencilere 
tam burslu eğitim imkanı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Moda Ta-
sarımı Programı öğrencileri İstanbul Moda 

Akademisi (İMA) arasında işbirliği antlaşması 
yapıldı.  Antlaşma ile Moda Tasarımı Prog-
ramı öğrencileri Modelistlik Yeterlilik Eğiti-
mi’ne tam burslu olarak katılabilecek. İMA 
Sürekli Eğitim Programları Sorumlusu Bahar 
Büyükfırat eğitim konusunda bilgilendirme 
yapmak üzere İstanbul Şişli Meslek Yükseko-
kulu Moda Tasarım Programı öğrencileri ile 
buluştu.  

Bilgisayarlı Kalıp Sistemleri 
Kullanım Sertifikası
Moda Tasarımı Programı öğrencileri, PolyPattern 
Bilgisayarlı Kalıp Sistemleri eğitimine katılarak 
kullanım sertifikası almaya hak kazandı. 

Polytropon Bilişim Hizmetleri Şirketi tarafından 
Moda Tasarımı Programı öğrencilerine yönelik 

PolyPattern Bilgisayarlı Kalıp Sistemleri ve Model-
leme Yazılımı eğitim seminerleri gerçekleştirildi. 
Polytropon Bilişim Hizmetleri Şirketi’nde Tekstil 
Mühendisi ve Yazılım Uzmanı Mehmet Topçu bilgi-
sayar destekli kalıp hazırlama yazılım programı olan 
PolyPattern’in tanıtımı, sistemin uygulama aşama-
ları, kalıp elde etme yöntemleri, şablonlama, seri-
leme, pastal hazırlama, numune modeli elde etme 
gibi sistemlere yönelik detaylı bilgiler verdi. Öğren-
ciler ön bilgilendirmenin ardından gerçekleştirilen 
eğitim programlarını başarıyla tamamlayarak kul-
lanım sertifikası almaya hak kazandı. Moda sektörü 
için belirleyici bir yeri bulunan PolyPattern Bilgisa-
yarlı Kalıp Sistemleri ve Modelleme Yazılımı Kulla-
nım Sertifikası, öğrencilerin istihdamı için önemli 
bir fırsat sunuyor.

Moda Tasarımı Programı öğrencileri aynı zamanda 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Konfeksiyon Makinesi 2014 Fuarı’na katıldı. Öğren-
ciler, 2014 sürümleriyle hazırlanan bilgisayarlı kalıp 
sistemlerini ve tasarım sistemlerini içeren Polytro-
pon standını ziyaret etti.

Atölye ziyareti

Moda Tasarım Programı öğrencileri,  Modacı 
Gamze Saraçoğlu’nun tasarım atölyesini ziya-
ret etti. Modacı Gamze Saraçoğlu’nun Nişan-
taşı’nda bulunan tasarım atölyesini ziyaret 
eden öğrenciler, gelecekte yönetmek istedik-
leri bir moda tasarım atölyesini yakından gör-
me ve koleksiyon hazırlama, üretim süreci ve 
sunum istasyonlarına yönelik bilgi alma fırsatı 
yakaladı. 

MODA TASARIMI
PROGRAMI

Çağdaş moda anlayışına sahip, teorik ve pratik 
eğitimi müşterek almış, yaratıcılıkta uzmanlaş-
ma yanında, güçlü görsel ve iletişimsel yetenek-
lere sahip elemanların yetiştirilmesini hedefli-
yor. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak; moda 
olgusunu, tasarım kriterlerini, moda trendlerini, 
dokuma, örme, baskı bilgisini, konfeksiyon bil-
gisini, aksesuar tasarım ve üretim tekniklerini 
kapsayan bilgisayar destekli ders içerikleriyle, 
moda alanında uzman tasarıma ve moda danış-
manı elemanları sektöre kazandırmayı amaçlı-
yor. Moda Tasarımı Programı’ndan mezun olan-
ların çalışma alanları şunlar:

Konfeksiyon sektörünün tasarım, plan-
lama, kesim, kalıp, üretim, kalite kont-
rol, pazarlama departmanları/
Dokuma, örme, baskı departmanlarının üretim 
ve tasarım departmanları / Tasarım Stüdyoları / 
Tekstil fabrikalarının desen tasarım, 
ürün geliştirme departmanları / 
Moda evlerinde, modelhaneler-
de ve moda ajansları / 
İşletmelerin ihracat birimlerinde /
Bilgisayar tekstil ve tasarım programları 
eğitimini veren, pazarlaması-
nı yapan kurumlarda.

SAYFA 4Moda Tasarımı



SAYFA 5Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, Con-
temporary Hair & Beauty adlı bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerle sektörün öncü 
isimlerini buluşturan etkinlik yoğun ilgi gördü. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde açılan Saç 
Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlk eğitim-öğretim 

yılında çeşitli etkinlikleri gerçekleştiren program, öğrencilerle sektörün öncü isimlerini bir araya 
getirdi. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı’nın ilk etkinlik programı Contemporary Hair & 
Beauty adıyla düzenlendi. Şişli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikle-
re, İstanbul’da Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bulunan 10 meslek lisesi ile HEM, MEM 
ve İSMEK öğrencilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 800 öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında sektörün önde gelen isimlerinden Ufuk Çatıkkaş, Eczacıbaşı Schwarzkopf Aka-
demi Teknik Eğitim Uzmanları Lale Özçelik ve Çağlar Yurga, Makyaj Sanatçısı Alev Ünal, Pivot Point 
Akademi Genel Müdürü Yusuf Koçyiğit,  Genel Koordinatör Nilgün Kural, Teknik Eğitim Uzmanı 
Sinan Ergün, Dünya Artistik Kuaförler Derneği / CMC-CAT Türkiye Kuaförler Federasyonu Başkanı  
Mustafa Ceylan öğrencilerle bir araya geldi. Konukların hazırladıkları “Topuz Şov” ile başlayan 
etkinlikte, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencileri de Saç Yapımı ve Kesimi I, Saç 
Yapımı ve Kesimi II ile Temel Makyaj I, Temel Makyaj II derslerinde edindikleri bilgi ve becerileri 
“Şov Saçları ve Makyajları” ile “Topuz ve Makyaj Şovu” adlı etkinliklerle sergileme fırsatı buldu. 

Kadınlar Günü’nde Empati Şov

Contemporary Hair & Beauty etkinliğinin son gününün “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” olması 
nedeniyle özel bir şov düzenlendi. “Empati Şov” adlı etkinlikte, 3 erkek öğrenci Makyaj Sanatçı-

sı Alev Ünal’ın yaptığı makyajla ve Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin hazırladıkları kostümler 
eşliğinde sahneye çıktı. Empati kurmanın önemine vurgu yapmak üzere sahneye çıkan öğrenciler, 
izleyicilerden yoğun destek gördü. Etkinliğin sonunda ise izleyicilere kırmızı karanfiller dağıtılarak 
Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 

Workshoplarla yeni deneyimler

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencileri ayrıca sektörün öncü isim ve kurumları 
tarafından yapılan workshoplara katılarak yeni deneyimler kazanma şansı buldu. Öğrenciler, 

İstanbul Berberler Odası, Saçkaran Saç Tasarım Kuaförü,  Wella Professionals Stüdyo, Hairist Ku-
aförlük ve Saç Tasarım Portalı, Artistik Kuaförler Derneği, İstanbul Kuaförler Odası, Erdem Kıramer 
ve Makas Kuaför Salonları Artistik Direktörü Ebru Özkeserli tarafından düzenlenen workshoplara 
katıldı.

Öğrenciler Güzellik ve Bakım Fuarı’nda
İstanbul Şişli Meslek Yükse-
kokulu Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Programı öğrenci-
leri, saç bakımı ve güzellik hiz-
metleri alanında sektöre yön 
veren önemli etkinliklerden 
biri olan “Güzellik ve Bakım 
Fuarı”na katıldı. 

Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen 

fuar kapsamında gerçekleştirilen “Saç ve Makyaj Şov” adlı 
etkinlikte Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğ-
rencileri de kendi çalışmalarını sergileme fırsatı buldu. Sek-
törün önde gelen isimleri ve kurumlarının yer aldığı fuarda 
öğrencilerin kendi çalışmalarını sergileyebilmesi, profes-
yonelleşme sürecinde önemli adım olarak değerlendirildi. 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı’ndan 5 öğrenci 
fuar kapsamında düzenlenen Catwalk Makyaj Yarışması’na 
katılmaya hak kazandı. İlk eğitim ve öğretim yılında bir dizi 
etkinliğe katılma şansı yakalayan öğrenciler, profesyonel 
yarışmayla birlikte yeni bir deneyim kazanmış oldu. 
 

İstanbul Şişli Meslek Yükse-
kokulu ile ESTAGE Güzellik 
Hizmetleri Merkezi arasında 
iyi niyet anlaşması yapıldı.

İstanbul Şişli Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Prof. Dr. Aynur 

Aydın ve ESTAGE Güzellik Hiz-
metleri Kurucu Ortağı Dr. Gök-
han Pançuk tarafından İyi Niyet 
Anlaşması imzalandı. Anlaşma, 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Programı öğrencileri için önemli 
fırsatlar sunuyor. Anlaşma kap-
samında öğrencilere ESTAGE 
Güzellik Hizmetleri şubelerinde 
staj imkanı sağlanacak. Ayrıca 
öğrenimini başarıyla tamam-
layan öğrencilere de istihdam 
konusunda destek verilecek.

ESTAGE
ile iyi niyet anlaşması

Sektörle öğrencileri buluşturan etkinlik: Contemporary Hair & Beauty

                       SAÇ BAKIMI VE 
GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Prog-
ramı; saç bakımı, cilt bakımı ve güzellik 
alanlarında teknoloji destekli eğitim ve-
rerek, sektörün istediği nitelikte teknik 
becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusun-
da, öğrencilere güzellik salonları, masaj 
merkezleri, fizyoterapi merkezleri ve cilt 
uzmanlarıyla birlikte çalışabilmelerini 
sağlayacak düzeyde, uygulamalarla des-
teklenmiş, kaliteli eğitim verilmekte, on-
lara iş imkanları sunulmaktadır.

İş Olanakları
Kuaför Salonları/Cilt Bakım Merkezleri
Masaj Salonları/Fizyoterapi Merkezleri
Sağlık Kurumları ve Kuruluşları
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Bir Pencere; İstanbul Sergisi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrenci-
lerinin hazırladığı “Bir Pencere; İstanbul” sergisi izleyiciyle buluştu. Sergi, 
geleneksel yapı uygulamalarından biri olan revzenin bir sanat nesnesi 
olarak tek başına değerlendirildiği ilk çalışma özelliği taşıyor. 

Mimari Restorasyon Programı öğrencileri Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları 
dersi kapsamında alçı ve cam malzemenin birlikteliğiyle oluşan geleneksel revzen 

üretimi çalışmalarını sergileme fırsatı buldu. Geleneksel ile günceli bir araya getiren 
eserler, “Bir Pencere; İstanbul” başlıklı sergi ile Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Ser-
gi Bölümü’nde izleyicisiyle buluştu. Serginin açılışını İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın, Sergi Küratörü ve Mimari Restorasyon Programı Öğretim 
Görevlisi İzzet Umut Çelik ve Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar 
yaptı. Öğrencilerin hazırladıkları çalışmalardan oluşan sergi, geleneksel bir uygulama 
olan revzenin bir sanat nesnesi olarak tek başına değerlendirildiği ve birçok örneği ile 
sergilendiği ilk çalışma özelliği taşıyor. Mimari Restorasyon Programı atölyesinde üre-
tilen eserler, mimari restorasyon konusunda farkındalık yaratma sürecinin bir parçası 

olarak değerlendiriliyor. Mimari Restorasyon 2. sınıf öğrencilerinden Cengiz Selçuk, ışık, cam ve güneş ilişkisini değerlendirmeye çalıştığını belirterek, 
“Motifimi belirledikten sonra cam kesimleri ve strafor kesimlerimi yapıp gerekli düzenlemeden sonra alçı döküm işlemini gerçekleştirdim.” dedi. 
Osmanlı sanatının sadeliği ile ilişkili olarak renksiz camların kullanıldığı bir çalışma yaptığını belirten Nihal Taşkın da, tek renkli mavi cam ile de gele-
neksel kültürde sıklıkla kullanılan nazara gönderme yaptığını söyledi.

Tarihi mekanlara gezi; inceleme ve belgeleme fırsatı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mi-
mari Restorasyon Programı öğrencileri, 
Bursa’nın İznik İlçesi’ne gezi düzenledi. 

Mİmari Restorasyon Programı öğrenciler 
öğrendikleri teorik ve uygulamalı bilgile-

ri geziyle birlikte inceleme ve belgeleme fırsatı 
buldu. Öğrenciler, Anadolu’nun en kadim yaşam 
alanlarından birisi olan İznik’te Bizans-Anadolu 
Selçuklu ile Osmanlı mimari kültür üretiminin en 
önemli örneklerini inceledi. Uludağ Üniversitesi 
İznik Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 
Program Başkanı Öğr. Gör. Müge Yakışık ve öğrencileri de geziye eşlik ederek, desteklerini sundu. 
Öğrencilerin uygulamalı gezileri kapsamında çeşitli tarihi mekanlar da ziyaret edildi. Yrd. Doç. Dr. 
M. Erdal Eren ve Öğr. Gör. İ.Umut Çelik ile birlikte gerçekleştirilen gezilerde, teorik anlatımlar pra-
tik ve uygulama sahası ile buluştu. Öğrenciler ayrıca Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi, Samatya Surp 
Kevork Kilisesi,  Piyale Paşa Camisi, Piyale Paşa Hamamı Kalıntısı’nı ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu.

Ekümenopolis’in yönetmeni ŞMYO’da
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı tarafından, 2011 
Saraybosna İnsan Hakları Ödülü ile SİYAD En İyi Belgesel ödülüne layık görülen 
“Ekümenopolis - Ucu Olmayan Şehir” adlı belgesel filmin gösterimi gerçekleştiril-
di. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda yapılan gösterime, Mimari Restorasyon Prog-
ramı öğrencilerinin yanı sıra Yerel Yönetimler Programı öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. 

İstanbul’a bütüncül bir yaklaşımı amaçlayan, değişim kadar, değişimin altındaki dinamikleri de 
sorgulayan, izleyiciyi yıkılmış gecekondu mahallelerinden gökdelenlerin tepelerine, Marmaray’ın 

derinliklerinden 3. köprünün güzergahına, gayrimenkul 
yatırımcılarından kentsel muhalefete, “uçsuz bucaksız 
kentte” uzun bir yolculuğa çıkartan film öğrencilerin be-
ğenisini topladı.

Filmin gösteriminin ardından öğrenciler Yönetmen İmre 
Azem ile bir araya geldi. “Kentsel dönüşüm”, “çevre”, 
“mağduriyet”, “kentsel sorunlar” ve “mimari” gibi baş-
lıkların ön plana çıktığı söyleşide öğrenciler Azem’i ilgiy-
le dinledi.

Fuar ve sergi ziyaretleri

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Res-
torasyon Programı öğrencileri, Yapıda Ahşap 

ve Ahşap Ürünleri Fuarı’nı (YAF) ziyaret etti. 
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fua-
rı gezen öğrencilere Öğr. Gör. Hande Yılmaz ve 
Öğr. Gör. İzzet Umut Çelik de eşlik etti. Öğren-
ciler fuar gezisi ile ahşap malzemenin mimari-
de kullanımına ilişkin bilgiler edindi ve sektörle 
buluşma imkanı yakaladı.

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI

Kültürel değerlerimizin restore edilerek  ge-
lecek kuşaklara sağlıklı bir  biçimde akta-
rılmasını hedef alan  bütün restorasyon 
çalışmalarına  kalifiye ve nitelikli eleman 
yetiştirmeyi amaçlıyor.  Program kapsamında 
temel yapı ve mimarlık  kavramlarına, temel 
restorasyon  ve koruma bilgilerine  yönelik eği-
tim ön plana çıkıyor.  Teorik eğitimin yanı sıra; 
proje,  araştırma ve uygulama, arazi ve atölye 
çalışm aları program kapsamındadır.Teorik ve 
uygulamalı eğitim alan  öğrencilerin istihdam  
edilebilecekleri alanlardan bazıları şunlar:

Vakıflar Genel Müdürlüğü / 
Şantiyelerde Mimar, Restoratör ve Ustalar 
yanında Teknik Eleman / 
Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü /
Özel Kuruluşların Şantiye ve Bürolarında /
 Milli Saraylar Daire Başkanlığı ‘na 
Bağlı Müze ve Saraylar / Arkeolojik Kazı Ekip-
leri.                
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı  
öğrencileri sosyal sorumluluk projelerini eğitimin bir parçası 
haline getirerek, sivil toplum ve gönüllülük bilinci ile 2 Nisan 
Dünya Otizm Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. İlk ve Acil 
Yardım ile Yaşlı Bakımı Programı da etkinliklere destek verdi. 

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Sosyal Sorumluluk Pro-
jelerini eğitimin bir parçası haline getirerek 2 Nisan Dünya 

Otizm Günü dolayısıyla, sivil toplum örgütleri ile ortak projeler 
gerçekleştirdi. Rami Engelliler Merkezi ve Saliha Kartal Sanat 
Atölyesi ile ortaklaşa aktiviteler gerçekleştiren öğrenciler, sanat 
terapilerine katıldı. Seramik, heykel ve plastik sanatlarla otizmli 
bireyin kendini ifade etmesine aracılık eden sanat terapileri öğ-
rencilere önemli bir deneyim kazandırdı. 

Otizm Farkındalık etkinlikleri

‘Biz de varız’ projesi
Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, dünyada 110 çocukta bir gö-

rülen otizme dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturarak bilinirliği artırmak; erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılmasını sağlamak adına “Biz de varız” 
projesi hazırladı. Öğrenciler proje doğrultusunda farkındalık yaratmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Erken teşhis ve tedavinin önemine işaret 
eden öğrenciler, otizme yönelik yanlış bilgi ve önyargılara dikkat çekmek üzere broşürler ve kitapçıklar hazırlayıp dağıttı. Öğrenciler ayrıca otizmli 
bireylerin gelişim ve gereksinimlerine uygun araç- gereç, oyuncaklar tasarlayarak, ihtiyacı olan kurumlara armağan etti. 

Öğrencilerden drama kitabı
Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri yaratıcı dramaların öneminden hareketle,  otizmli çocukların sosyal davranış problemleri ve bağımsız yaşam be-
cerileri alanında dramalar yazıp, otizmli çocuklarla birebir uygulamalar gerçekleştirdi. Öğrenciler ayrıca dönem boyunca aldıkları eğitim kapsamında 
hazırladıkları materyaller ile drama ve oyunlarını, “Drama /Oyun Etkinlikleri El Kitabı”  adlı kitapta bir araya getirdiler. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk 
Gelişimi Programı öğrencileri, İşitme En-
gelliler Derneği tarafından düzenlenen 
işaret dili eğitimine katılarak sertifika al-
maya hak kazandı.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, işit-
me engelli bireylerle iletişim kurabilmek 

için işaret dilinin öğrenilmesi gerektiğinden 
hareketle işaret dili eğitimi aldı. İşitme En-
gelliler Derneği ile yapılan işbirliği çerçeve-
sinde öğrenciler 6 ay süren İşaret Dili Eği-
timg Programı’na katıldı. Eğitimi başarıyla 
tamamlayan öğrenciler işaret dili sertifikası 
almaya hak kazandı. 
Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ayrıca 
Altı Nokta Körler Derneği’ni de ziyaret etti. 
Gönüllü olarak kitap  okuyan öğrenciler, ses 
kaydı çalışmalarına katıldı.

Hasta çocuklarla bayram  
kutlaması

Öğrencilere İşaret Dili  
sertifikası

İstanbul Şişli Mes-
lek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi 
Programı, 23 Ni-
san Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk 
Bayramı’nı çocuk-
larla kutladı. 

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıy-

la çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şişli Kent Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğ-
renciler, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören hasta çocuk-
ları da ziyaret etti. İstanbul Şişli Meslek Yükseko-
kulu Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Sarıgül ve 
Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlilerinin 
de katıldığı ziyaret, hasta çocukları ve ailelerini 
mutlu etti. Palyaçolar ve hediyeler eşliğinde has-
ta çocukları ziyaret öğrenciler, çocuk kliniklerini 
süsleyerek, hasta çocukları hastane ortamından 
uzaklaşmalarını sağladı. Çocuklarla sohbet edip 
oyunlar oynayan öğrenciler, çocuklara renkli ve 
keyifli anlar yaşattı.
Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ayrıca “Oyun-
cak Tasarlıyoruz” projesi kapsamında hazırladıkla-
rı kavram geliştirme oyuncaklarını Van Beyüzümü 
İlkokulu öğrencilerine armağan etti. 

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal 
gelişim gösteren, gerekse özel eğitim  ihti-
yacı olan çocukların beceri ve  davranışlarını 
geliştirmek, sahip oldukları  yeteneklerinin 
farkına varmalarını  sağlamak amacıyla sü-
rekli kendini  geliştirebilen, toplum yararına 
çalışan,  okul öncesi eğitim ve özel eğitim 
kurumlarındaki çocuklarla yakından ilgile-
nen, bilgisayar, drama, müzik vb. eğitimleri 
veren nitelikli, yardımcı e ğitmenler yetiştir-
meyi amaçlıyor. Çocuk Gelişimi Programı’n-
dan mezun olanların çalışma alanları şunlar:

Kreşler / Yuvalar / Ana Okulları / 
Kamu ve Özel Hastanelerin Çocuk 
Servisi Oyun Odaları / 
Çocuk Yayıncılığı Alanı / 
Turizm ve Spor Merkezlerinin 
Çocuk Oyun Alanları / 
Dikey Geçiş İle Lisans Eğitimine Devam 
Edenler İçin Akademik Kariyer

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlikleriyle farkındalık yaratmaya çalıştı. 
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Öğrencilerden profesyonel tur 
operatörlüğünde ilk adım 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri gerçekleştirdikleri tur programı 
ile ilk profesyonel deneyimlerini yaşadı.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğ-

rencileri, Rumeli Hisarı, Galata Kulesi, 
Hidiv Kasrı, Tema Vakfı Otağtepe Par-
kı, Panaroma 1453 ve Tekirdağ Kıyıköy 
Kastro’ya çeşitli turlar düzenledi. Öğ-
renciler kendi hazırladıkları ve sunduk-
ları tur programları ile profesyonel tur 
operatörlüğünde ilk adımlarını atmış 
oldu. 
Meslek yüksekokulları sektörle öğren-
cileri buluşturan ve nitelikli personel 
yetiştirmeyi amaçlayan okullar olarak 
tanımlanır. Meslek yüksekokullarının 

en önemli işlevlerinden biri öğrencileri iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. İstanbul 
Şişli Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı da bu amaçla çeşitli etkinlikler-
le, derslerde verilen teorik bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu. Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı öğrencileri, Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği dersinde edindikleri bilgileri yeni 
deneyimlerle somutlaştırdı. Öğrenciler, ders kapsamında çeşitli tur programları oluşturarak ilk tur 
operatörlüğü deneyimlerini yaşamış oldu.

       

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, geliri 
Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanmak üzere ker-
mes düzenledi. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğren-
cileri, Turizm Haftası dolayısıyla yaptıkları 

etkinliği Otizm Farkındalık Günü’ne ithaf etti. 
Öğrenciler, etkinlik ile Türkiye’de otizm veya 
diğer yaygın gelişim bozukluklarının erken tanı-
lanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık 
ve eğitim gereksinimlerinin dünya standartla-
rında karşılanması amacıyla faaliyet gösteren 
Tohum Otizm Vakfı’na destek vermeyi amaç-
ladı. Öğrenciler, kendi hazırladıkları yöresel 
ev yemekleri, pasta ve börek çeşitlerini okul 
yemekhanesinde satışa sundu. Kermese Okul 
Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın ile öğretim gö-
revlileri ve çok sayıda öğrenci ziyaretleriyle 
destek verdi. 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğretim 
Görevlisi Eda Aşık Erden, sosyal sorumluluk ve 
farkındalık amacıyla yapılan etkinliklerin öne-
mine dikkat çekerek, öğrencileri kutladı. Kers-
mesten elde edilen gelir öğrenciler tarafından 
Tohum Otizm Vakfı’na bağışlandı.

  Otizmli çocuklar için kermes

Rumeli’den Tekirdağ’a gezi programları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrenci-
leri ilk olarak Rumeli Gezisi düzenledi. İstan-

bul’un Sarıyer ilçesinde Boğaziçi’nde bulunan 
semte adını veren ve Boğazkesen Hisarı olarak 
da bilinen Rumelihisarı’na yapılan gezide tur 
rehberliği deneyimi yaşayan öğrencilere prog-
ram öğretim görevlileri de eşlik etti. Öğrenciler 
ayrıca Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yer alan Kıyı-
köy Kastro’ya da tur düzenledi. Tur operatörlü-
ğü deneyimlerine tarihi mekanları da ekleyen 
öğrenciler, Anadolu Hisarı’nın üstünde ve Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’nün yanında bulunan 
Tema Vakfı Otağtepe Parkı’nı, İstanbul’un Gala-
ta semtinde bulunan ve şehrin en önemli sem-
bollerinden biri olan 528 yılında inşa edilen

Galata semtinde bulunan ve şehrin en önemli 
sembollerinden biri olan 528 yılında inşa edi-
len Galata Kulesi’ni, İstanbul’un Beykoz ilçe-
sinde Çubuklu sırtlarında bulunan 1907 yılında 
Mısır’ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından, 
İtalyan mimar Delfo Seminati’ye yaptırılan Hi-
div Kasrı’nı da ziyaret etti.

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ
PROGRAMI

Ülkemizde günden güne gelişen turizm  sek-
törünün ihtiyaç duyduğu gerekli  donanıma 
sahip, mesleki yabancı dile  hakim, bilgisa-
yar teknolojilerini kullanabilen, dünya turiz-
mindeki en son gelişmeleri  yakından izle-
yen, vizyonu geniş ve  sürekli gelişime açık 
personeller  yetiştirmeyi hedefliyor. 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’ndan 
mezun olanların çalışma alanları şunlar:

Oteller / Tatil Köyleri / 
Turizm ve Seyahat Acentaları / 
Çeşitli Ulaştırma Şirketleri / Turizm Rehber-
liği / 
Havayolu Şirketleri / Turizm ve Kültür Ba-
kanlığı / 
Kongre ve Konferans Merkezleri /
 Liman İşletmeleri / 
Dikey Geçiş İle Lisans Eğitimine 
Devam Edenler İçin Akademik Kariyer

Terasta ‘özel sunum’lu ders

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı öğrencileri, Yiyecek İçecek Servisi dersi kapsamında al-
dıkları teorik eğitimi, özel bir sunumla pratiğe döktü. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, Yiyecek İçecek 
Servisi dersi kapsamında aldıkları teorik eğitimi uygulamaya 

dönüştürmek amacıyla, okulun teras katında restoran mizanseli 
yarattı. Öğrenciler, özel bir sunum için hazırladıkları masada yine 
öğrencilerden oluşan konukları ağırladı. Konuk karşılanması, menü 
sunumları ve servis tekniklerine ilişkin aldıkları teorik eğitimi uy-
gulama şansı bulan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. Yiyecek İçecek 
Servisi Dersi Öğretim Görevlisi Arif Emre Erden, öğrencilerin uygu-
lamalı sunum yapmalarının mesleki yaşamları için önemli olduğunu 
belirterek, uygulamalı eğitimlere devam edeceklerini söyledi.
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasa-
rımı Programı öğrencileri, İstanbul Grafik Ta-
sarım Günleri / Grafist 18 Günleri etkinliğine 
katıldı. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı 

Bölümü’nün 1997 yılından beri düzenlediği 
Grafist 18 Günleri, İstanbul Şişli Meslek Yükse-
kokulu Grafik Tasarım Programı öğrencilerini 
ağırladı. Grafik tasarımcıları ile öğrencilerin; se-
miner, atölye çalışması ve sergi gibi etkinlikler 
aracılığıyla birbirlerini tanımaları, tasarım kri-
terlerini ve görüşlerini değerlendirmeleri için 
buluşma ortamı hazırlayan etkinliğe öğrenciler 
yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, grafik tasarımı-
na dair deneyimlerin, güncel gelişmelerin ve 
temel ilkelerin paylaşıldığı etkinlik kapsamında 
çok sayıda sergi, seminer ve atölye çalışmasına 
katılma fırsatı buldu. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, Artist Uluslararası İs-
tanbul Sanat Fuarı’nı ziyaret etti. 

Grafik Tasarımı Programı tarafından organize edilen gezi kapsamında TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen fuara 1. sınıf öğrencileri katıldı. Yurt içi ve yurt dışından sanat gale-

rileri, sanat kurumları ve üniversitelerin sanat fakülteleri ile bağımsız sanatçıların çalışmalarının 
sergilendiği fuar, öğrencilerin beğenisini topladı. Fuara katılan sanatçılar ile tanışma fırsatı bulan 
öğrenciler, sergilenen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Grafik Tasarımı Programı öğrencileri ayrıca 33. Uluslararası Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. 600’ü aşkın 
yayınevi ve sivil toplum kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen fuara katılan öğrenciler, söyleşi, 
panel, şiir dinletisi ve imza günü etkinliklerini takip etti. 

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencileri, Doç. Dr. Müjde Ayan’ın 
Genetik Dönüşüm/Uzam Sergisi’ni ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca Türkiye’de ilk defa gerçekleşti-
rilen Anish Kapoor’un sergisini görme fırsatı buldu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müjde Ayan’nın Bonart Sanat Galerisi’nde dü-
zenlediği resim sergisi ziyaretçilerle buluştu. “Bugünü yaşayan ancak geleceği resmeden 

sanatçı” olarak nitelendirilen Ayan’ın çalışmaları, insanlığın gelecekte nasıl bir hayat süreceği ve 
doğanın gelecekte nasıl deforme olacağı ele alınıyor. Grafik Tasarımı Programı 1. sınıf öğrencileri 
sergiyi ziyaret ederek, Ayan’ın hazırladığı farklı boyama tekniklerinden oluşan tabloları inceleme 
fırsatı buldu. Sanatçı Ayan ile sohbet eden öğrenciler, tasarım aşamasında nasıl yol izlendiğine 
dair bilgi aldı. 

Öğrenciler Kapoor Sergisi’nde

Grafik Tasarımı Programı öğrencileri ayrıca Sabancı Müzesi ve Akbank işbirliği ile Türkiye’de ilk 
defa gerçekleştirilen Anish Kapoor’un  sergisini ziyaret etti. Heykel, mimari, mühendislik ve 

teknoloji alanlarını bir araya getiren Kapoor’un mermer ve kaymaktaşı gibi malzemelerle hazırla-
dığı sergi, öğrencilerin beğenisini topladı. Öğrenciler, sergi aracılığıyla farklı alanlardan yararlana-
rak tasarım yapılabileceğini görmüş oldu.

Grafik Tasarımı Programı 
öğrencileri Artist Sanat Fuarı’nda

Öğrencilerden sergi ziyaretleri

Öğrenciler Grafist 18’de

GRAFİK TASARIM PROGRAMI

Dünyadaki iletişim teknolojileri-
nin sürekli gelişmesi ve teknolojik 
araçların gitgide çeşitlenmesi, ül-
keleri ve kültürleri birbirine daha 
da yaklaştırmaktadır. Bu durum 
özellikle görsel iletişimin önemini 
büyük ölçüde arttırmaktadır. Prog-
ramın amacı hızla gelişen ve deği-
şen bu sektöre yetenekli grafik ta-
sarımcılar yetiştirmektir.

İş Olanakları

Matbaalar/ Yayın Kuruluşları
Grafik Tasarım Stüdyoları/ Reklam 
Ajansları  
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile Özel Huzurevleri Derneği arasında İşbirliği Protokolü imza-
landı. Protokol ile Özel Huzurevleri Derneği, Yaşlı Bakımı Programı öğrencilerinin staj ve istih-

dam olanaklarına destek verecek. 

Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile sektör 
temsilcilerini buluşturan antlaşmalara bir yeni-

si daha eklendi. Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Aynur Aydın ile Özel Huzurevleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirbaş, Yaşlılar 
Haftası dolayısıyla Şişli Meslek Yüksekokulu Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte işbirliği pro-
tokolünü imzaladı. Prof. Dr. Aynur Aydın, tarafların 
birikim ve deneyimlerinin paylaşılması, kurumlar 
arası işbirliğine gidilmesi ve bu işbirliğinin geliştiril-
mesini amaçlayan protokol ile Yaşlı Bakımı Programı 

öğrencilerinin staj ve istihdam olanaklarına destek verileceğini söyledi. Öğrencilerin mesleki ge-
lişim ve istihdamı adına önemli bir protokole imza attıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, Ahmet 
Demirtaş’a öğrenciler adına teşekkürlerini sundu. 

Yaşlı Bakımı Programı’nın organize ettiği etkinliğe Kadıköy Yaşam Huzurevleri Grubu Yöneticisi Mu-
rat Karagözoğlu, Çınar Bakım Merkezleri Grubu Yöneticisi Aykut Erseven, Mecidiyeköy Nezih Yaşlı 
Bakımevi İşletmecisi Serkan Demirbaş ile huzurevleri sakinleri ve öğrenciler de katıldı. Etkinlikte 
bir sunum yapan Darülaceze Başkanlığı Bakım Hizmetleri Birimi Sorumlusu Başhemşire Perihan 
Karadelioğlu, yaşlı bakımı konusunda öğrencilere bilgi verdi. Şair Tekin Gönenç’in şiir dinletisi ile 
devam eden etkinlikte, öğrenciler ve huzurevi sakinleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Nezih Huzurevleri ile iyi niyet anlaşması

Özel Huzurevleri Derneği’nin yanı sıra Nezih Huzurevleri ile de İyi Niyet Anlaşması imzalandı. 
Prof. Dr. Aynur Aydın ve Nezih Huzurevleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirbaş arasında 

imzalanan anlaşma ile Yaşlı Bakımı Programı öğrencilerine staj ve istihtam alanlarında öncelik sağ-
lanacak. Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri ayrıca uygulamalı derslerde huzurevinin olanaklarından 
yararlanabilecek.

Özel Huzur Evleri Derneği ile 
işbirliği protokolü imzalandı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 
“Kan Ver, Hayat Kurtar” sloganı çerçevesinde 
kan bağışında bulundu. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Prog-
ramı, Kızılay Haftası dolayısıyla Konferans 

Salonu’nda bir etkinlik düzenledi. Kızılay çalı-
şanlarının katıldığı 3 günlük etkinlik süresince 
öğrenciler, kan bağışında bulundu. “Kan Ver, 
Hayat Kurtar” sloganıyla düzenlenen etkinliğe 
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kızılay yetkilile-
rinin kan bağışına ilişkin bilgilendirme yaptığı 
etkinlikte, kan bağışında bulunan öğrencilere 
kan grubu kartları verildi. Kızılay yetkilileri, öğ-
rencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıkları etkinlik-
ten dolayı Şişli Meslek Yüksekokulu’na teşekkür 
belgesi takdim etti.

‘Kan ver, hayat kurtar’

Meme kanseriyle mücadele 
etkinliği

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı 
Programı ile İlk ve Acil Yardım Programı meme 
kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çek-
mek için Meme Sağlığı Derneği’nin katılımıyla 
bir etkinlik düzenledi. 

Meme sağlığı konusunda toplumu bilinç-
lendirmek, sosyal- psikolojik destek ver-

mek, yaşam kalitesi ve süresini uzatmak, bilim-
sel proje ve sosyal etkinliklere destek vermek 
amacıyla kurulan Meme Sağlığı Derneği temsil-
cileri İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrenci-
leriyle buluştu. Yaşlı Bakımı ile İlk ve Acil Yardım 
Programı’nın düzenlediği etkinlik İstanbul Şişli 
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda ger-
çekleşti. Meme kanseriyle mücadele ve erken 
teşhisin önemi üzerinde durulan etkinlikte Yaşlı 
Bakımı Programı Öğr. Gör. Diyetisyen Yeşim ÖZ-
DEN de “Meme Kanseri ve Beslenme” konulu 
sunum yaptı. Öğrenciler etkinlik sırasında Pem-
be kurdeleli rozet satarak, elde ettiği geliri de 
MEMEDER’e bağışladı.Tiyatro performanslı ders 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı 
Programı öğrencileri Geriatrik Psikiyatri dersi 
kapsamında aldıkları eğitimi, tiyatro perfor-
manslarına dönüştürerek sahneledi. 

Yaşlı Bakımı Programı öğretim görevlileri-
nin yaratıcı eğitim anlayışıyla yönlendirdi-

ği öğrenciler 3 grup halinde performanslarını 
sahneleme fırsatı buldu. Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen gösterilerle öğrenciler, sağlıklı 
yaşlanma hedefine yönelik bireysel/toplum-
sal bilinçlenme ve eğitim ile yaşlı nüfusa en iyi 
hizmeti verebilecek sağlık düzenlemelerinin 
sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Öğrenciler 
kendi hazırladıkları ve sundukları gösterilerle 
önemli bir deneyim yaşadıklarını ifade etti. 

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

Bakım hizmeti konusunda gerekli  bilgi, be-
ceri ve değerleri bütünleştirip,  çok iyi bir 
değerlendirme ve benimseme ile; kamu 
alanı, özel alan ve sivil toplum  örgütlerinde 
yaşlı bakımı hizmetlerinde  uygulayıcı ve ge-
liştirici niteliğe sahip iyi  eğitilmiş sağlık ele-
manları yetiştirmeyi amaçlıyor.   Yaşlı Bakı-
mı Programı’ndan mezun olanların çalışma 
alanları şunlar:

Kamu Kuruluşlarının Yaşlı Bakım Üniteleri /
Özel Kuruluşların Yaşlı Bakım Üniteleri / 
Belediyeler / 
Hastaneler / Huzurevleri / 
Yaşlı Bakım Evleri / 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum-
ları / 
Güçsüzler Yurdu / Evde Bakım Hizmetleri / 
Yaşlılar İçin Gündüz Bakım Evleri / 
Yaşlı Bakım Rehabilitasyon 
Merkezleri Uzman Gözetimi
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Prog-
ramı öğrencileri, eğitim alanlarını ambulansa taşıdı. Am-
bulansta uygulamalı eğitime katılan öğrenciler, ambulans 
malzemeleri ve ambulansın iç düzeni hakkında bilgi sahibi 
oldu.

Hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profes-
yonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen, ilk müda-

haleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli 
bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık 
personeli yetiştirmeyi hedefleyen İlk ve Acil Yardım Programı 
uygulamalı eğitimlere ağırlık veriyor. İlk ve Acil Yardım Prog-
ramı öğrencileri uygulamalı dersler kapsamında ambulansta 
eğitim aldı. Sedye çeşitleri ve taşıma tekniklerinin uygulamalı 
olarak anlatıldığı ders kapsamında öğrenciler ambulans mal-

Ambulansta İlk Yardım eğitimi Öğrenciler EKG sertifikası aldı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil 
Yardımı Programı öğrencileri EKG (Elektrokar-
diyografi)  kursuna katılarak sertifika almaya 
hak kazandı.

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin 
dersleri kapsamında aldıkları eğitime sertifika 

programları da ekleniyor. Semra Bor, Yasemin 
Karahan Sağır ve Bilal Can Tiryaki adlı öğrenci-
ler Paramedik Derneği tarafından düzenlenen 
EKG kursuna katılmaya hak kazandı. 2 gün sü-
ren kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler EKG 
sertifikası aldı. Öğrencilerden Semra Bor ise 
kursu ikincilikle tamamlayarak, önemli bir ba-
şarıya imza attı. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil 
Yardım Programı tarafından ‘‘Dönelim Fabri-
ka Ayarlarımıza’’ ve “Mutluluk Senin Elinde” 
başlıklı seminerler düzenlendi.

Şişli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’n-
da düzenlenen “Mutluluk Senin Elinde’’ 

isimli seminere konuşmacı olarak Yaşam Koçu 
& NLP Uzmanı Dilvin Tekson katıldı. Hayatta 
çözümsüz hiçbir şeyin olmadığına dikkat çeken 
Tekson, “Tüm cevaplar bizde, içimizde. Mutlu-
luk sizin elinizde” şeklinde konuştu. Eğitmen 
ve İnsan Kaynakları Danışmanı Erim Hısım’ın 
katılımıyla da, “Dönelim Fabrika Ayarlarımıza” 
başlıklı seminer gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir 
yanındaki üniversitelerde Wall Street English’in 
sponsorluğuyla gerçekleşen seminerde Saç Ba-
kımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencisi 
Ferruh Betül Çalışır 3 aylık ücretsiz İngilizce eği-
timi kazandı.  Kazanan kişiyi çekilişle belirleyen 
Erim Hısım, öğrencilerle sohbet etti. 

İnsanın sevdiği işi yapmasının önemine vurgu 
yapan Hısım, “Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız 
hayat boyu çalışmak zorunda kalmazsınız. Di-
liyorum ki bir gün dünya böyle döner. Benim 
dünyam böyle dönüyor. Çünkü işimi seviyorum, 
darısı başınıza.” dedi. Seminerlere ilgi gösteren 
öğrenciler, konuklarla sohbet etmenin keyifli ve 
oldukça verimli olduğunu dile getirdi. 

Seminerlerle motivasyon 
desteği   Paramedikler Günü sürprizi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil 
Yardım Programı öğretim görevlileri, Para-
medikler Günü dolayısıyla öğrencilere sürpriz 
yaptı.

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri Para-
medikler Günü dolayısıyla öğretim görevlile-

rinin sürprizleriyle karşılaştı. Sınava girdiklerini 
düşünen öğrenciler “Paramedik Andı” ve “Pa-
ramedikler Gününüz Kutlu Olsun” yazılı sınav 
kâğıtlarını görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencile-
re ayrıca sürpriz bir etkinlik düzenleyen öğre-
tim görevlileri, ambulans temalı pasta ikram 
etti. Etkinlikte ayrıca sağlık konulu film göste-
rimi yapıldı ve öğrenci ailelerinin de yer aldığı 
sürpriz video görüntüleri gösterildi. 

Paramedik hayat kurtarır
İlk ve Acil Yardım Programı, Paramedik Derne-
ği yöneticilerinin katılımıyla ‘‘Paramedik Hayat 
Kurtarır’’ konulu panel düzenledi. Şişli Meslek 
Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen panele, Paramedik Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Paramedik Mustafa Yıldız ve Para-
medik Derneği İstanbul İl Temsilcisi Paramedik 
Reyhan Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Panel-
de, paramedik mesleğinin tarihsel süreçteki 
önemine dikkat çekilerek mesleğin önemine 
vurgu yapıldı. Paramediklerin sahadaki görev 
ve sorumluluklarına ilişkin bilgilerin verildiği 
panel, öğrencilerin sorularının yanıtlamasıyla 
son buldu. 

Öğrenciler Yaşam Döngüsü
Sergisi’nde
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil 
Yardımı Programı öğrencileri dünyaca ünlü 
Orijinal Vücut Dünyası ve Yaşam Döngüsü Ser-
gisi’ni (The Human Body Exhibition-The Body 
World) ziyaret etti. 

Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde düzenle-
nen sergi, dikkatlice parçalara ayrılmış 200 

adet tam ve kısmi insan vücudu ve örneğine 
dikkat çekiyor.  İnsan vücudunun işlevlerini 
yerine getirişi üç boyutlu görüntüyle izleyiciye 
sunuluyor. Sergi, insan anatomisinin temel un-
surlarına dikkat çeken ve insan vücuduna zarar 
veren sigara, obezite ve diğer etkileri görselleş-
tiren dokuz galerisiyle ziyaretçileri, hayatlarını 
değiştirecek bir yolculuğa çıkarıyor. Bir cerrahın 
gözünden bakmak ve tüm karmaşık gizemiyle 
insan vücudunu keşfetmek İlk ve Acil Yardım 
Programı öğrencileri için önemli bir deneyim 
sağladı. 

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Hasta sağlığı için ilk yardımın önemi her-
kesçe bilinir. Bu programda amaçlanan, 
acil durumlarda hastaya en doğru mü-
dahalede bulunup, hastanın güvenli bir 
şekilde hastaneye ulaşmasını sağlayacak 
uzman elamanlar yetiştirmektir. Öne-
mi ve etkinliği giderek artan bir alanda, 
sektörün ihtiyacı olan uzman ve bilinçli 
elemanlar yetiştirebilmek için kaliteli ve 
özenli bir eğitim vermektir.

İş Olanakları
Kamu ve özel sağlık kuruluşları



İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile EA Yazılım Hastane Bilgi ve Yönetim Sistemi 
arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile sektörün öncü kuruluşları arasında yapılan işbirliği anlaşma-
larına bir yenisi eklendi. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve EA Yazılım Hastane Bilgi ve Yönetim 

Sistemi tarafından İşbirliği Protokolü imzalandı. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Programı öğrencileri işbirliği protokolü 
ile Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri eğitimine 
katılmaya hak kazandı. EA Yazılım, protokol ile Sağ-
lık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencilerine, 
staj ve istihdam konularında öncelik sağlayacağını 
taahhüt etti. 

Kurumlararası işbirliğine gidilmesi ve işbirliğinin 
geliştirilmesi amacıyla yapılan protokol ile öğren-
ciler, EA Yazılım olanaklarından uygulamalı olarak 
yararlanabilme hakkı da kazandı. 

Öğrencilere Sertifika Programı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri EA Yazılım ile yapılan protokol çerçevesinde 
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Sertifika Programı’na katılma fırsatı buldu. Eğitim programını 

başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını almaya hak kazandı. Öğrenciler ayrıca EA Yazılım 
tarafından okulun bilgisayar laboratuarına kurulumu gerçekleştirilen hastane otomasyon sistemi-
ni kullanmaya başladı.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri 
Sertifika Programı

SAĞLIK KURUMLARI 
İŞLETMECİLİĞİ

PROGRAMI
Sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yöne-
tim kademelerinde çalışacak iletişimi güçlü, 
organizasyon ve koordinasyon yeteneğine 
sahip, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriyi 
kazanmış, tıbbi dokümantasyon ve bilgisa-
yar bilgisine aldığı eğitimle ulaşmış nitelikli 
personelleri sağlık sektörüne kazandırmayı 
amaçlıyor. Sağlık kurumlarında hizmet yö-
netimi, insan kaynakları, finansal yönetim, 
sağlık hukuku ve politikası gibi konularda 
eğitim alan öğrencilerin, istihdam edilebile-
ceği alanlar şunlar:
 
Resmi ve Özel Hastaneler / Sağlık Kuruluşları 
/ Belediye Sağlık Merkezleri / Tıbbi 
Laboratuarlar / Eczaneler / Ecza Depoları / 
Rehabilitasyon Merkezleri / Sosyal Güvenlik 
Kurumları / Medical Cihaz Üreten Firmalar / 
Özel Sigorta Şirketleri  / Dikey Geçiş ile Lisans 
Eğitimine Devam Edenler İçin Akademik 
Kariyer

Öğrencilere Arapça Kursu 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğrencileri için Arapça 
kursu düzenledi.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık sektöründe yabancı dil bilmenin 
öneminden hareketle Arapça kursu düzenledi. Arapça Öğretmeni Hasan De-

lik tarafından gerçekleştirilen kurs yaklaşık 3 ay sürdü. Sağlık Kurumları İşlet-
meciliği Programı, organize ettikleri dil kursu ile öğrencilere Arapça için alt yapı 
sağlanmasını hedefledi. 
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Etkili mülakat yöntemleri semineri 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Kariyer.net’in katılı-
mıyla “Etkili Mülakat Yöntemleri” konulu seminer düzenledi. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun öğrencileri çalışma yaşamına hazırlamak amacıyla 
gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında “Etkili Mülakat Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi. 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı tarafından organize edilen seminer İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı seminerde Türkiye’nin önde gelen 
iş bulma kurumu Kariyer.net yetkilileri sunum yaptı. İş başvurusu 
sırasında dikkat edilmesi gereken unsurların aktarıldığı sunumlarda, 
mülakatlarda nasıl davranılması gerektiği ve etkili CV yazma yöntem-
leri hakkında öğrencilere bilgi verildi. Seminere katılan öğrencilere Ka-
riyer.net Etkili Mülakat Yöntemleri Sertifikası verildi. 

Edebiyatçı Şair Yanık ŞMYO’da
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Yazar Şair Kaan Murat Yanık’ı ağırladı. “Edebiyatta Aşk” konulu konfe-
ransa katılan şair Yanık, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

Genç yazar ve şair Kaan Murat Yanık, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Kon-
ferans Salonu’nda düzenlenen “Edebiyatta Aşk” konulu etkinliğe katılan Yanık, öğrencilerin yoğun ilgisiyle 

karşılaştı. Edebiyatta aşk hikâyelerine dikkat çeken Yanık,  öğrencilerle keyifli sohbet gerçekleştirdi. Öğrencile-
rin yoğun isteği üzerine “Kafidir” adlı şiirini okuyan Yanık, öğrencilerin beğenisini topladı. 

Osmanoğlu Hastanesi ile 
İyi Niyet anlaşması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve 
Osmanoğlu Hastanesi arasında iyi niyet 
anlaşması yapıldı. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Aynur Aydın ve Osmanoğlu Hasta-

nesi İnsan Kaynakları Müdürü Sevim Şen ta-
rafından imzalanan anlaşma, Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği, Yaşlı Bakımı, Tıbbi Dökümantas-
yon ve Sekreterlik ile İlk ve Acil Yardım Prog-
ramları öğrencilerine staj imkanı sağlanması ve 
istihdam olanaklarını içeriyor. Anlaşma ayrıca 
öğrencilerin uygulamalı alanlarda hastane ola-
naklarından yararlanabilmesini de öngörüyor. 
Osmanoğlu Hastanesi’nin yanı sıra Özel Duygu 
Hastaneleri ile de işbirliği anlaşması yapıldı. Şiş-
li Meslek Yüksekokulu sağlık programları öğren-
cilerine staj ve istihdam önceliği sağlanmasını 
içeren anlaşma, sektör ve eğitim kuruluşları iş-
birliğinin bir örneğini oluşturdu. 
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EMCARE
Sağlık Hizmetleri ile protokol imzalandı

İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu ile EMCA-
RE Özel Sağlık Hizmet-
leri arasında iyi niyet 
protokolü imzalandı. 
EMCARE Özel Sağlık 
Hizmetleri, Şişli Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerine staj imkânı ve istihdam için öncelik 
tanıyacak. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve mezunlarını 
sektörle buluşturan önemli araçlardan biri de iyi niyet anlaşmaları 

ve protokoller. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ikinci eğitim-
öğretim yılında da çeşitli protokoller ile öğrencilere yeni fırsatlar 
sunmaya devam ediyor. Okul Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın ile 
EMCARE Evde Bakım Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muhar-
rem Erol tarafından imzalanan iyi niyet protokolü de bunlardan biri. 
Kurumlar arası işbirliği oluşturmak ve geliştirmek amacıyla yapılan 
protokol, sağlık programları öğrencileri ve mezunları için önemli fır-
satlar sunuyor. Protokol ile öğrencilere staj imkânı sağlanacak ve 
staj yapan öğrencilerin öncelikli istihdamı için destek sunulacak.

                       ŞMYO’da Kariyer Günleri 2014
İş dünyası ile İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerini buluşturmak 
amacıyla Kariyer Günleri 2014 düzenledi. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu iş 
dünyasının önde gelen profesyonelleri 
ile öğrencileri buluşturmak adına 
gerçekleştirdiği Kariyer Günleri etkinliklerini 
2013-2014 eğitim-öğretim döneminde de 
sürdürdü. 

Öğrenciler ve iş dünyası arasında 
köprü vazifesi görmeyi amaçlayan 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Kariyer 
Günleri etkinlikleri ile öğrencilerin kariyer 

basamaklarını tırmanmalarına destek veriyor. 2012-2013 eğitim öğretim 
döneminde Kariyer Günleri etkinlikleri gerçekleştiren İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu, yeni eğitim-öğretim döneminde de Kariyer Günleri 2014 adlı 
bir etkinlik düzenledi. İş dünyasının seçkin şirketleri ile öğrencileri bir araya 
getiren etkinlikte, öğrenciler iş hayatına giden yolda kendilerine ışık tutacak 
deneyimleri paylaşma fırsatı buldu. 

CV Hazırlama ve Mülakat 
Teknikleri Eğitimi 

Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Müdü-
rü Salih Ertör, İstanbul Şişli Meslek Yüksekoku-
luöğrencilerine “CV Hazırlama, Mülakat Tek-
nikleri” konulu konferans verdi. 

İs t a n b u l 
Şişli Meslek 

Yüksekokulu, öğ-
rencileri kariyer 
oluşturma ve ge-
liştirme yöntem-
leri konusunda 

bilgilendirmek amacıyla “CV Hazırlama, Mü-
lakat Teknikleri” başlıklı konferans düzenledi. 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen konferansa Merce-
des-Benz Türk  İnsan  Kaynakları Müdürü Salih 
Ertör konuşmacı olarak katıldı. Çalışma yaşamı-
na yeni başlayacaklar için doğru kariyer planı 
yapmanın önemine dikkat çeken Ertör, özellikle 
piyasadaki iş olanakları ve sektörel ihtiyaçlar ile 
firmaların personel ihtiyaçlarının araştırılması 
gerektiğini söyledi. Ertör, etkili CV hazırlama 
ve mülakat tekniklerini kavramanın da kariyer 
oluşturma ve geliştirmede belirleyici özellikle 
olduğuna vurgu yaparak, doğru CV hazırlama 
ve mülakat tekniklerine ilişkin öğrencilere bilgi 
verdi. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 
Etkili ve Güzel Konuşma Semineri düzenledi.

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin 
çalışma yaşamına donanımlı bir şekilde 

hazırlanmaları için gerçekleştirdiği etkinliklere 
Etkili ve Güzel Konuşma Semineri’ni de eklendi. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 
tarafından düzenlenen seminer İsmet Topa-
loğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Şiş-
li Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda 
öğrencilerle buluşan Topaloğlu, etkili ve güzel 
konuşmanın önemine dikkat çekerek, günlük 
hayatta kullanılabilecek pratik ve faydalı bilgi-
ler verdi. Etkili ve güzel konuşmada diksiyonun 
etkisine işaret eden Topaloğlu, bilgi ve dene-
yimlerini öğrencilerle paylaştı. 

Etkili ve güzel konuşma semineri

Öğrencilerle sigorta söyleşisi
Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Fahri Mahir Dündar da, İstanbul Şişli Meslek Yükseko-
kulu öğrencileriyle bir araya geldi. Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere 
sunum yapan Dündar, sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi verdi.

TIBBİ DOKÜMANTASYON
VE SEKRETERLİK 

PROGRAMI 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Prog-
ramı, hastane, klinik, sağlık ocağı ve labora-
tuarlarda, bilimsel çalışmalardan elde edi-
len bulguları düzenleyerek, bu bilgilerden 
yararlanmak isteyenlerin hizmetine suna-
cak nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçla-
maktadır. 

Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin tıb-
bi kayıt, tıbbi sekreterlik, rapor yazımı gibi 
ihtiyaçlara cevap vermesini sağlayacak eği-
timler ön planda tutulmuştur. Sağlık sektö-
ründeki saygın ve eğitimli eleman ihtiyacı-
nın karşılanması hedeflenmektedir.

İş Olanakları
Hastaneler/ Özel Klinikler
Sağlık Ocakları/ Laboratuarlar
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Yılın en iyi radyoları ve radyo programcıları Sihirli Mikrofon ile ödüllendirildi.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği 2. Sihirli Mikrofon Ödülleri sahiplerini buldu. 
20 kategoride yarışan adaylardan Yılın En İyi Radyo Televizyon Sunucusu Kadir Çetin, Yılın En İyi 
Radyosu Süper FM ve  En İyi Haber Radyosu NTV Radyo seçildi. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından ilki geçen yıl düzenlenen 
Sihirli Mikrofon Ödülleri’nin ikincisi sonuçlandı. Mikrofonun sihirli 

seslerini ödüllendirmek isteyen radyo dinleyicileri, www.sihirlimikrofon.
org adresinden verdikleri oylarla beğendikleri radyoları ve radyocuları 
destekledi. 2. Sihirli Mikrofon Ödülleri’nde “Yılın En İyi Pop Radyosu, 
“Yılın En İyi Talk(Konuşan) Radyosu, “Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu”, 
“Yılın En İyi Haber Radyosu”, “Yılın En İyi Spor Radyosu”, “Yılın En İyi Ya-
bancı Müzik Radyosu”, “Yılın En İyi Arabesk Radyosu”, “Yılın En İyi Slow 
Müzik Radyosu”, “Yılın En İyi Tematik Radyosu”, “Yılın En İyi Radyo Show 
Programcısı”, “Yılın En İyi Radyo Haber Spikeri”, “Yılın En İyi Radyo Ko-
nuk Programı”, “Yılın En İyi Türkçe Remix Programı”, “Yılın En İyi Üniver-
site Radyosu”, “Yılın En İyi İnternet Radyosu”, “Yılın En İyi Yerel Radyo-
su”, “Yılın En İyi Radyo Televizyon Sunucusu”, “Yılın En İyi Şiir-Edebiyat 
Programı”, “Yılın En İyi Radyo DJ’i” kategorileri yer aldı. Şişli Kent Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde yılın en iyi radyocuları ve radyoları ödüllerini aldı. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın ile öğretim görevlileri ve öğrencilerin hazır bulunduğu 

törene, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Nükhet Duru, Burcu Güneş, Manga, Yüksek Sadakat, 
Kutsi, Bedük, Metin Arolat, Berksan, Emre Kaya, Selen Servi, Tarık Mengüç gibi ünlü sanatçılar ve 
müzik grupları da katıldı. 

2. Sihirli Mikrofon Ödülleri 
                                 sahiplerini buldu

   Yılın En İyi Pop Radyosu: Süper FM

   Yılın En İyi Talk (Konuşan) Radyosu: Radyo 7

   Yılın En İyi Halk Müziği Radyosu: Yön Radyo

   Yılın En İyi Haber Radyosu: NTV Radyo

   Yılın En İyi Spor Radyosu: Radyospor

   Yılın En İyi Radyo Televizyon Sunucusu: Kadir Çetin 

   Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu: Pal Station

   Yılın En İyi Arabesk Radyosu: Kral FM

   Yılın En İyi Şiir-Edebiyat Programı: Bedirhan Gökçe (Kral FM)

   Yılın En İyi Yerel Radyosu: Baba Radyo

   Yılın En İyi Müzik Yapımcısı: Polat Yağcı

   Yılın En İyi Slow Müzik Radyosu: JoyTürk

   Yılın En İyi Tematik Radyosu: Seymen Radyo

   Yılın En İyi Radyo Show Programcısı: Serdar Gökalp (Best FM)

   Yılın En İyi Radyo Haber Spikeri: Mehmet Can (Radyo7)

   Yılın En İyi Radyo Konuk Programı: Duygu Özkan (Süper FM)

    Yılın En İyi Türkçe Remix Programı: Club İstanbul (İstanbul FM)

   Yılın En İyi Üniversite Radyosu: Marmara Radyosu

   Yılın En İyi İnternet Radyosu: Radyo İstanbul Ajansı

   Yılın En İyi Radyo DJ’i: Afrikalı Ali

BANKACILIK VE SİGORTACILIK 
PROGRAMI

Ülkemiz finans sistemi içerisinde bü-
yük yer tutan bankacılık ve sigortacılık 
sektöründe yaşanan bu hızlı büyümeye 
paralel olarak sektörde çalışacak iyi eği-
tilmiş, nitelikli eleman ihtiyaçlar doğ-
rultusunda açılacak olan bu programın 
amacı; ülkemiz finans sisteminde hızlı 
gelişme potansiyeli bulunan Bankacı-
lık ve Sigortacılık sektörlerine yardımcı 
personel olarak çalışabilecek, yöne-
timinde çalışanları denetleyebilecek, 
teorik ve pratik bilgisi yeterli, iyi eğitil-
miş, nitelikli ara eleman yetiştirmek. 
İş Olanakları
Kamu ve Özel Bankaların Merkez ve 
Şubeleri  
Sigorta Şirketleri / Özel Emeklilik Fon 
Yönetimi / Sigorta Hasar Bölümleri

İSAD ile sigortacılık söyleşisi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık 
ve Sigortacılık Programı öğrencileri ile İstan-
bul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Yönetim 
Kurulu üyeleri bir araya geldi.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve İSAD tara-
fından yapılan İşbirliği Antlaşması kapsamın-

da gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha 
eklendi. İSAD Yönetim Kurulu üyeleri Meral Jale 
Bayav, Heves Sudan Akyürek, Zeynep Çağlayan, 
Çetin Yamanisad Bankacılık ve Sigortacılık Prog-
ramı öğrencileri ile bir araya geldi. İstanbul Şişli 
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen buluşmada İSAD yöneticileri öğrenci-
lere sektöre ilişkin bilgi verdi.

TÜSAF temsilcileri ŞMYO’da

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜ-
SAF) Yönetim Kurulu Üyesi Eyyup Çelik ve 

Generali Sigorta CEO’su Mine Ayhan da İstanbul 
Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigorta-
cılık Programı öğrencileriyle buluştu. İstanbul 
Şişli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’n-
da gerçekleşen etkinlikte, Ayhan ve Çelik sek-
töre ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. 
Sigorta sektöründe kariyer olanaklarına ilişkin 
bilgi veren konuklar, öğrencilere çeşitli tavsiye-
lerde bulundu. 

Finans sektörü değerlendirmesi

Goldpara web sitesinin sahibi ve genel yayın 
yönetmeni ve aynı zamanda İstanbul Mü-

cevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği 
Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de öğrenciler-
le bir araya geldi. İstanbul Şişli Meslek Yükse-
kokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen söy-
leşide öğrencilerle buluşan Yıldırımtürk, finans 
piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendire-
rek, altın fiyatları ve finans sektörü hakkında 
önemli bilgiler verdi.
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İşbirliği konuları

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi arasında yapılan anlaşma 
öğrenim ücretlerinde yapılan indirimlerle sınırlı değil. Öğretim üyesi ve öğrenci değişimi, ders 
materyali paylaşımı, ortak bilimsel toplantılar, kongreler ve konferanslar düzenlenmesi, bilimsel 
araştırma projeleri yürütülmesi ve sürekli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi konularında da 
işbirliğine gidilecek. 

Kemerburgaz Üniversitesi ile
İşbirliği Protokolü imzalandı

Denizbank personeline eğitim
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, De-
nizbank ile yapılan işbirliği kapsamında yeni 
istihdam edilecek banka personel adaylarına 
eğitim verdi. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve Deniz-
bank ile yapılan işbirliği anlaşması kapsamın-

da Büro Yöneticiliği ve Yönetici Asistanlığı Prog-
ramı tarafından eğitim programı düzenlendi. 
Denizbank’ta yeni istihdam edilecek personel 
adaylarına yönelik gerçekleştirilen eğitim prog-
ramına öğretim görevlileri Tülay Özübek, Mer-
ve Ayyıldız ve Gülcan Tosun da katıldı. “Halkla 
İlişkiler”, “Protokol Bilgisi” ve “Büro Yönetimi” 
başlıkları altında eğitim veren öğretim görevli-
leri, banka personel adaylarına kariyer hayatları 
boyunca ofis ortamlarında yapabilecekleri işler 
ve iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorun-
ları çözme yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Her 
başarılı yöneticinin arkasında onu asiste eden 
bir yardımcısı olduğuna dikkat çeken öğretim 
görevlileri, yönetici asistanlarının çalışanlarla 
yönetici arasındaki köprü rolünü üslendiğini ve 
gerektiğinde yöneticisi adına karar veren ve ini-
siyatif kullanabilen kişiler olduğunu aktardı. 

Tükenmiş Tükenmez Kalem Projesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden mesaj: Geri dönüşümü mümkün olan atıkları 
değerlendirelim, doğayı koruyalım!

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencileri “Tükenmiş 
Tükenmez Kalem” projesiyle 8 bin adet tükenmez kalem topladı. 
Öğrenciler, proje ile doğanın korunması, atık miktarının azalması, 
enerji tasarrufu sağlanması ve ekonomiye katkı sağlanması 
açısından geri dönüşümün önemine dikkat çekti. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Ergin Gümüş tarafından verilen Sosyal 

Sorumluluk dersi kapsamında önemli bir projeye imza attı. Öğrenciler, 
“Tükenmiş Tükenmez Kalem“ ismini verdikleri proje kapsamında doğanın 
korunması gerektiğine vurgu yaptı. Proje kapsamında 3 ay süreyle 
yaklaşık 8 bin adet tükenmiş tükenmez kalem toplayan öğrenciler, doğal 
ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde atıkların geri kazanılması gerek-
tiğine dikkat çekti.

Projenin önemine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Gümüş: “Binlerce işlevini yitirmiş yazım aracı 
geri dönüştürülerek, doğada yüzlerce yıl çözünemeyen plastik esaslı materyallerin ekonomiye 
kazandırılması sağlanacak. Böylece; park oturma gereci, mp3 kılıfı, kamera çantası, çöp kutusu 
gibi ürünler, yeni hammadde kullanılmadan üretilmiş olacak.” diye konuştu. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 
arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol ile İstanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi’ne Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşmeye hak kazanan 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu mezunlarına öğrenim ücretlerinde 
yüzde 30’luk indirim yapılacak. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi arasında öğrenciler ve 
akademik personel için önemli bir anlaşma yapıldı. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın 
tarafından imzalanan İşbirliği Protokolü önemli fırsatlar sunuyor. Protokol ile İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu mezunu öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ne 
yerleşmeye hak kazandıkları taktirde öğrenim ücretlerinde yüzde 30 oranında indirim şansı 
bulacak. Ayrıca İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu çalışanlarına İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 
bünyesinde yer alan lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt oldukları za-
man yüzde 30’luk öğrenim ücreti indiriminden faydalanabilecek. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu mezunlarına İstanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi’nden eğitim fırsatı 

BÜRO YÖNETİMİ ve 
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
PROGRAMI

Hızla değişen ve gelişen kamu ve özel sektör 
işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bilgi ve becerilerle yetiştirilmiş, alanında ye-
terli bilgilere sahip, etkin iletişim kurabilen, 
ofis araç ve gereçlerini etkin kullanabilen 
nitelikli personeller yetiştirmeyi amaçlıyor. 
Çalıştığı ofisin faaliyetlerinden sorumlu, ala-
nında bilgili ve donanımlı elemanlar yetiştir-
meyi hedefleyen programdan mezun olan 
öğrencilerin istihdam edilebilecekleri alanlar 
şunlar:

Büro Yöneticisi / Ofis Hizmetleri Uzmanı / 
Üst Yönetim Asistanı / Yönetici Asistanı / Di-
key Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler 
İçin Akademik Kariye /
Kamu ve Özel Sektördeki Kurum ve Kuruluş-
larda Büro Yöneticisi ve Yönetici Asistanı
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Münazara heyecanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sosyal Akademi Kulübü, münazara yarışması düzenledi. Okulun farklı programlarından 24 grubun yarıştığı 
münazarada Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1. sınıf öğrencilerinden oluşan grup birinci oldu. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğrencisi Buğra Ayan’ın başkanlığında kurulan 
Sosyal Akademi Kulübü, öğrenciler için önemli bir etkinliğe imza attı. Kulübün ilk etkinliği olarak münazara 

yarışması düzenlendi.  Yaklaşık 2 ay süren yarışmaya 24 grup katılarak, kurayla seçilen konularda münazara 
yaptı. Büyük heyecana sahne olan yarışmalarda finale Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1. sınıf öğrencileri 
ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2. sınıf öğrencilerinden oluşan gruplar kaldı. Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen final yarışmasına İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın 
ve öğretim görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler yarışmadan kısa süre önce kurayla belirle-
nen konular hakkında tartışma yürüttü. Yarışmanın sonucunu öğretim görevlilerinden oluşan jüri belirledi. 
Büyük bir heyecanla sonucu bekleyen öğrencilerden birinciliği Bankacılık ve Sigortacılılık Programı 1. Sınıf 
öğrencileri kazandı. Birinci seçilen öğrenciler tablet ile ikinciliği kazanan öğrenciler ise mp3 oynatıcısı ile 
ödüllendirildi. 

Öğrencilerden 
Karadeniz turu 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Gezi ve Sos-
yal Aktivite Kulübü, Ordu, Giresun, Trabzon ve 
Rize’ye gezi düzenledi. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrenci ku-
lüplerinin etkinlikleri kapsamında Karadeniz 

Gezisi düzenlendi. Büşra Yılmaztürk başkan-
lığında kurulan Gezi ve Sosyal Aktivite Kulü-
bü’nün organize ettiği geziye İstanbul Şişli Mes-
lek Yüksekokulu destek verdi. İki otobüsle yola 
çıkan öğrenciler Karadeniz Gezi Turu’na Ordu 
ile başladı. Ordu Boztepe’ye teleferikle çıkan 
öğrenciler, burada kahvaltı yaparak, keyifli vakit 
geçirdi. Uzungöl’de mangal keyfi yapan öğren-
ciler, tulum eşliğinde horonlar çekerek eğlendi. 
Sümela Manastırı ve Ayder Yaylası’nı da görme 
fırsatı bulan öğrenciler, fotoğraflarla gezilerini 
ölümsüzleştirdi. 

Futbol müsabakalarında 
maç coşkusu

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Kulübü ilk 
futbol takımını oluşturdu ve Ünivsporist Erkekler 
Futbol 2. Ligi B Grubu müsabakasında yarıştı.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve 
Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Adem Girgin 

başkanlığında kurulan Spor Kulübü ilk futbol takımı-
nı oluşturdu. 
Okulun farklı 
programlarının 
öğrenci ler iy le 
kurulan futbol 
takımı, üniversi-
teler arası futbol 
turnuvası olan 
Ünivsporist Er-
kekler Futbol 2. Ligi B Grubu müsabakasına katılma-
ya hak kazandı. Öğrenciler ligde çeşitli üniversite öğ-
rencilerinin oluşturduğu takımlarla maç yapma fırsatı 
buldu. 

                 İllüzyon gösterisi, skeç ve müzik dinletisi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kurulan kulüpler, çeşitli etkin-
liklerle performanslarını sergilemeye başladı.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü öğrencileri, illüzyon gösterisi, skeçler ve müzik din-
letisinden oluşan bir gösteri sundu.  Öğrencilerin kendi hazırladıkları ve sundukları performanslar 
büyük beğeni topladı. 

 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğrencisi Noyan Aydemir başkanlığında 
bir araya gelen Tiyatro Kulübü öğrencileri illüzyon gösterisi, skeçler ve müzik dinletisinden oluşan per-

formans sundu. Yoğun bir tempoyla hazırlanan öğrenciler, okulun Konferans Salonu’nda düzenledikleri etkinlik-
le emeklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinliğe İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın 
ile öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tiyatro Kulübü Danışmanı Öğr. Gör.  Fatih Yıldız koordina-
törlüğünde gerçekleşen etkinlik, Noyan Cömertoğlu’nun hazırladığı illüzyon gösterisi ile başladı. Profesyonel bir 
gösteri sunan Cömertoğlu, izleyicilerin şaşkınlık dolu bakışları altında performansını sergiledi. Müzik dinletisi 

ile devam eden etkinlikte, öğrencilerin hazırladıkları skeçler de büyük beğeni topladı. Etkinliğin ardından uzun süre ayakta 
alkışlanan öğrenciler, desteklerinden dolayı Fatih Yıldız’a teşekkürlerini sundu. 

Gösteri için yoğun bir çalışma dönemi geçiren Tiyatro Kulübü öğrencileri oldukça başarılı bulunan etkinliğin ardından Büyü-
kada’ya gezi düzenleyerek keyifli vakit geçirdi. 
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SADIK AVUTMUŞLU
 Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf 

öğrencisi

Meslek Lisesi Motor Bölümü çıkışlıyım, Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde zorlanacağımı 
düşünürken derslerime yoğun çalışarak, başa-
rılı bir performans sergilediğimi düşünüyorum. 
Bu bölümde akademik alanda devam etmek 
istiyorum, özellikle DGS ile 4 yıllık fakülteye 
geçip öğretim görevlisi olma hedefim var. Bö-
lüm hocalarımızın desteği ve yardımseverliği 
benim için çok önemli, kendilerine teşekkür 

ediyorum. 

EDANUR KAPLAN
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2. sınıf 

öğrencisi

Şişli Meslek Yüksekokul ailesine 2012 
yılında ek tercihlerde katıldım. İlk günden 
beri her konuda bize desteklerini eksik 
etmeyen bir okulumuzun olduğunu bilmek 
her adımımızda bana ve arkadaşlarıma 
büyük bir güç verdi. Okulumuzun gerek 
staj imkanı, gerekse iş imkanı için kendi 
alanlarında başarılı şirketlerle sürekli bir iş 
birliği içinde bulunuyor olması bize geniş 
bir tercih ve kaliteli  tecrübe imkanları 
sundu. Stajımı memleketimde Denizbank 
Samsun şubesinde yaptım. Benim için çok 
faydalı ve eğitici bir stajdı. Stajımın sonra-
sında ikinci yılımda bir sigorta acentesin-
de sigorta asistanı olarak çalışma fırsatı 
buldum. İyi ki Şişli Meslek Yüksekokulu’nu 
tercih etmişim ve bu ailenin bir parçası 
olma şansını yakalamışım.

GÜLİZAR KARAYILAN
 Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf 

öğrencisi

Ben ek tercihlere kalarak hayatımın hata-
sını yaptığımı düşünüp, aslında hayatıma 
yön verecek en güzel başlangıcı yaptığı-
mı Şişli Meslek Yüksekokulu ile tanıştık-
tan sonra anladım. Derler ya “Her şerde 
bir hayır vardır” diye. Benim ilk tercihleri 
yanlış doldurmadaki şer, Şişli Meslek Yük-
sekokulu’nda okumak gibi bir hayra vesi-
le oldu. Ben sadece bir okul okumadım. 
Ben kocaman bir aileye sahip oldum. Şişli 
Meslek Yüksekokulu’nda okumak bir ayrı-
calıktır bence ve ben bu ayrıcalığa sahip 
olduğum için çok şanslı hissediyorum. 
Biliyorum ki mezun olsak dahi ne zaman 
ihtiyaç duyduğumuzda  bize kucak açacak 

ikinci bir ailemiz daha var. 

SERAP GÜN
 Yerel Yönetimler Programı 2. sınıf öğrencisi

Şişli Meslek Yüksekokulu her zaman,  her koşulda hep yanımda oldu. Bölüm 
hocam olsun olmasın bir sorunla karşılaştığımda herkes seferber oldu. Be-
nim 2 yılım dolu dolu geçti. Sosyal aktivitelerden, konserlerden sertifika prog-
ramlarına kadar herşeyden yararlandım. Şu anda sadece mezun değil aynı 
zamanda 4 tane sertifikada sahibiyim. Benim bölümüm Yerel Yönetimler ve 
bu bölümde kendimi geliştirmem için bölüm hocalarımız ellerinden geleni en 
üst seviyede yaptılar. Bizimle kesinlikle sadece öğretmen öğrenci ilişkisi değil 
arkadaş ve kardeş ilişkileri kurdular. İşte bu yüzden bir kere daha diyebilirim 

ki; iyi ki Şişli Meslek Yüksekokulu ailesine mensubum. Ve hepsi iyi ki varlar.

MERYEM DEMİRCİ
 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1. sınıf öğrencisi

 Okulumun ön gördüğü bir şekilde 30 gün zorunlu stajım 
var ve ben de bu stajımı Beymen A.Ş.  de muhasebe de-
partmanında yapıyorum. Bu sene 2. sınıfa geçtim ve 1. 
sınıfta bölüm birincisiyim. Bölüm birinciliğini senenin ba-
şından beri vize ve finallerime azimle çalışmalarım sonucu 
kazandım. Okulumu bitirdikten sonra DGS’ye girip kendi 
bölümümün öğretmeni olmak istiyorum.  İleride ikinci 
üniversite ile Halkla İlişkiler bölümünü okumak istiyorum. 
Lisans yaptıktan sonra yüksek lisansıma Amerika’da yap-
mak istiyorum. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerini en üst 
düzeyde öğrenmek istiyorum. Bunun için azimle çalışıp bu 
yolda ilerlemek istiyorum. CANSU ÇAKMAK

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 1. Sınıf Öğrencisi

Okula başladığım gün aklımda her öğrenci gibi bir soru işareti 
olmuştur. “Acaba alışabilir miyim, yabancılık çeker miyim” diye 
ama öğretim görevlilerimizin yaklaşımları beni okula daha çok 
bağladı ve mutlu oldum. Sosyal, kültürel etkinliklerle, her hafta 
herhangi bir konuya ilişkin düzenlenen seminerlerle bizi daha 
donanımlı hale getiriyorlar. Yeri geldiğinde derdimizi dinleyip 
bizlere yardımcı olmaya çalışan arkadaş oluyorlar. Okula başla-
dığımız ilk gün okul müdürümüz Prof. Dr. Aynur Aydın “Biz bir 
aileyiz” dediğinde önce anlamamıştım ama zamanla bunun ka-

nıtlandığını, hep birlikte görmüş olduk. Biz bir aileyiz. 
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DAMLA BİLGEHAN ŞAHİN
 Grafik Tasarımı Programı 1. sınıf öğrencisi

Grafik Tasarımı bölümünü, hayal gücüne da-
yalı bir bölüm olduğu için tercih ettim. İyi bir 
reklamcı, iyi bir tasarımcı olabilmeyi amaçlı-
yorum.  Şişli Meslek Yüksekokulu’nda aldığım 
dersler ve değerli hocalarım sayesinde ayrıntı-
lar üzerinde daha fazla durabilmeyi, çevremi 
daha iyi ve farklı açılardan görebilmeyi öğ-
rendim. Okulumun ve grafik tasarım hocala-
rımın bizlere sunduğu programlar, etkinlikler, 
çalışmalar ve örnekler de gelecekteki kariye-
rimde bana ışık tutacak, hedeflerimi gerçek-
leştirmemde, düşüncelerimi geliştirmemde 
yardımcı olacak.

HANİFE TOPÇU
 Yaşlı Bakımı Programı 1.sınıf öğrencisi

Bölümü tercih ederken hiçbir bilgim yok-
tu neler öğreneceğimiz ile ilgili. Stajlarda 
öğrendiklerimizi uygulama şansı bulunca 
anladık ki çok şey öğrenmişiz. Uygulama 
derslerinde hocalarımızın sabırla bize 
öğrettikleri, mesleğimizin tüm gerekli-
liklerini içermekte. Yaşlı Bakımı bölümü 
öğrencisi olarak bölümümü, arkadaşla-
rım ve hocalarımla olan samimi ortamımı 
seviyorum. Burada olmaktan mutluyum.

ÖZLEM KARAKAYA
 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 1. sınıf öğrencisi

 Şişli Meslek Yüksekokulu benim okuduğum ikinci üniversite. Amacım Büro Yönetimi ve Yönetici Asistan-
lığı alanında kendimi geliştirmek ve yüksek donanıma sahip olmak. Hedefim ise kendi işyerimi açmak ve 
işletmek. Bunun için dönem boyunca gördüğümüz derslerle teknik bilgi edindik. Dolu dolu geçen bir yılın 
ardından Güney Dekorasyon firmasında staja başladım, Şişli Meslek Yüksekokulu’na teşekkür ediyorum. 

SİMGE ÇİNGUR
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 

Programı 1. sınıf öğrencisi

İnsanların ilk olarak dikkat çekecek bölge-
leri ciltleridir.  İşimiz insanları güzelleştir-
mek ve onların sorunlarına birer çözüm 
ortağı olmak. İnsanların güzellik merakı 
hiç bitmeyeceği için bizim mesleğimiz de 
hep yaşayacak. İstanbul Şişli Meslek Yük-
sekokulu’nda donanımlı öğretmenlerimiz 
sayesinde teorik ve uygulamalı olarak 
eğitimimizi eğlenceli şekilde devam etti-
riyoruz. Okulumuz akademik olarak iler-
lememizi bizlerin birer ara eleman olarak 
yetişmemize olanak sağlıyor.

ORHAN SOLGAN
 İlk ve Acil Yardım Programı 1. sınıf öğrencisi

Öğrenci olarak geçirdiğimiz bir yılda üzüntüden eser olmadığı gibi neşenin de 
kat kat arttığını hissetmek çok memnun etti ve içten içe okula bağlandım. Öğ-
renciliğe liseden sonra 8 yıl ara verdikten sonra tekrar öğrenci olmak içimde 
hep şüpheler yaratmıştı, yalnız her geçen gün bu şüphelerimi çok saygı değer 
hocalarım başararak hevese dönüştürdüler. Yüksekokulumuz ki benimseyerek 
okulumuz dediğim kurumda öğrenci olmanın ne kadar güzel olduğunu öğren-
dim. Eğer şans diye bir şey varsa, galiba bu kurumda eğitim görmek şansın adı 
bence. Son olarak hatta altını çizerek söyleyebilirim ki bu konuda emeği çok 
büyük olan hocalarıma ve yönetime gerçekten çok teşekkür ederim. Birçok kişi 
yaz tatili bitmesin isterken, ben yeni dönemin çok çabuk gelmesini istiyorum. 

ZEYNEP ÖNER 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf 

öğrencisi

Rüya gibi iki sene geçirdim. Hocalarımın istis-
nasız, önce arkadaş sonra eğitmen oluşların-
dan kazanımlarımla iş hayatıma ilk adımlarımı 
atmış bulunmaktayım. Point Hotel’de çalışıyo-
rum. Bana kazandırdıklarından dolayı ve des-
teklerinden ötürü Şişli Meslek Yüksek Okulu 
ailesine, Point Hotel ailesi ve bizlere destek 

olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
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NİHAL DEVECİ
 İlk ve Acil Yardım Programı 1. sınıf 

öğrencisi

Okulumuzun İlk ve Acil Yardım Programı 
öğrencisiyim. Bu bölümü seçtim çünkü 
sağlık sektöründeyim ve hayat kurtarmak 
benim işim. İnsanlara yardımcı olmayı sevi-
yorum. İlk müdahaleyi yapmak gurur veri-
ci. Yeni arkadaşlar, dostlar edindim.  Benim 
için eğlenceli ve bir o kadar da yorucu bir 
dönemdi. Bu dönemin verimli geçtiğini ve 
bana çok şey kattığını düşünüyorum.

YAĞMUR DÖNERTAŞ
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2. sınıf 

öğrencisi 

Ek tercihlerde bize umut olan ve dolu dolu iki senemin geçti-
ği bir okul İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu. Daha diploma-
mı elime almadan Dünya Göz Hastanesi’nde bana iş imkanı 
sağlayan Şişli Meslek Yüksekokulu ile hep bir adım önde ol-
duğumuzu anladım. Bölümümden mezun olmanın gururu-
nu ve avantajlarını yaşıyorum. Şişli Meslek Yüksekokulu ile 
sadece yolun başında olduğumuzu öğreten, bize bizden çok 
inanan ve her zaman yanımızda olan hocalarımın emekleri 
sayesinde hayatımın geri kalanı için sağlam bir adım attım. 
Şişli Meslek Yüksekokulu sadece bir okul değil, kocaman bir 
ailedir. Bu ailenin bir parçası olmaktan ve hocalarımın öğren-
cisi olmaktan gurur duyuyorum.  

NAZMİYE BOZBEY
 Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencisi

İlk başlarda Şişli Meslek Yüksekokulu’nu seçer-
ken çok tereddütlüydüm. 30 tercih arasında tek 
İstanbul tercihimdi. Tabi ki başlangıçta tedirgin-
dim, yapabilir miyim diye. Yeni bir okuldu ba-
zen eksikler bazen olumsuzluklar da oldu ama 
biz hiç pes etmedik etmeyeceğiz. Biz kocaman 
bir aileyiz ve ailemi seviyorum, arkadaşlarımı 
seviyorum. Beraber gülüp, beraber ağladığık. 
Belki bundan sonra da eğitim hayatıma devam 
edeceğim ama ilkler unutulmaz. Muhteşem bir 
törenle mezun oldum. Hiç unutulmayacak ka-
dar özel ve güzel duygular yaşadığım için çok 

mutluyum. 

EDA ÜMMÜHAN ÖZER
 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 

Programı 1. sınıf öğrencisi

 Biz Şişli Meslek Yüksekokulu’nun Saç Ba-
kımı ve Güzellik Hizmetleri Programı’nın 
ilk öğrencileriyiz. Bu imkânı bize basta 
ailemiz sonra öğretmenlerimiz sağladığı 
için her gün hedeflerimize bir adım daha 
atmaktayız. Derslerimiz başarılı eğitmen-
lerimiz sayesinde çok verimli ve eğlenceli 
geçmektedir. Okulumuzun ve öğretmen-
lerimizin bize vermiş olduğu imkânlar 
doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, 
katılımlarımız bizleri bir merdiven daha 
yükseltti. Bu sayede bu meslekte birçok 
başarı göstermiş isimlerle tanışma fırsatı 
bulduk ve şu an hayal bile değilken ya-
nında çalışma imkânı sağlandı. Biz de on-
lardan biriyiz. Stajımı Saçkaran Saç Tasa-
rım Merkezi’nde Sayın Ufuk Çatıkkaş ile 
yapıyorum. Bunu hayal bile edemezken 
gerçek oldu. Bize bu kolaylıkları sağlayan 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.

EBRU KOÇAK
 Mimari Restorasyon Programı 2. sınıf 

öğrencisi:

 2 yıllık eğitim süremde okulumuzun biz-
lere sunmuş olduğu imkânlarla birlikte 
bölümümüzü daha iyi tanıma fırsatım 
oldu. Teorik derslerle ve uygulamalarla 
birlikte bölümümüzle alakalı birçok şeyi 
öğrendim. Zaman, ders akışı ve projelerle 
uğraşırken nasıl geçti anlamadım. Okul-
dan mezun oluyorum ve okuldan ayrıla-
cağım, o yoğun günleri özleyeceğim için 
buna sevinsem mi üzülsem mi bileme-

dim, farklı bir duygu oldu mezuniyet.

BELGİN SONGÜLER
Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2. sınıf öğrencisi 

 İlk kayıt olduğumuz günden bu yana hem hocalarımız hem idare hem de arkadaşlıklar bakı-
mından bize çok şey katan ve herkesin bir yerlerden bir şeyler kazanacağı bir okula sahip olduk. 
Birçok üniversite ve yüksekokula göre daha iyi ve daha kalıcı aynı zamanda hayata yönelik ve 
sürekli kullanabileceğimiz bilgiler edindim. Sonradan aklıma gelmeyecek olanları değil, hayatın 
her anında sadece ders ve bilgi değil deneyim ve mesleğe dair olan ne varsa aktif olarak kulla-
nabileceğim şeyler aklımda yer edindi. Okulumuzun bize sunduğu en iyi olanak staj imkânı oldu. 
Stajımı Deniz Bank Fatih Şubesi/nde tamamladım. Siz arkadaşlarıma söyleyebileceğim en iyi şey 
Şişli Meslek Yüksekokulu’nun size sunduklarını en iyi şekilde değerlendirin. Hayat konusunda 
öğreneceğiniz herşeyin büyük kısmının orada olduğundan emin olun. Mesleğe sağlam adımlar 
attığınıza dair şüphe duymayın. Ben bu okulun ilk mezunlarından olarak sizlere hayatta başarı 

ve şans dilerim. Unutmayın; artık en iyi olan bankacılar sadece bizleriz.
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