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Moda Tasarımı Programı öğrencile-
ri “Masal Kahramanı” temalı defile 
hazırladı. SAYFA 4...

1.ULUSAL ŞİŞLİ SEMPOZYUMU

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
“Türkiye’de Meslek  Yüksekokulu 
Algısı” temasıyla 1.Ulusal Şişli 
Sempozyumu'nu düzenlendi. SAYFA 3...

Çocuk Gelişimi Programı öğrenci-
leri “Ritim Aletleri ve Dönüşüm” 
konulu sergi açtı.  SAYFA 7...

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
öğrencileri Zombi makyaj tasarım-
larını Mezuniyet Şov’da sergiledi. 
SAYFA 4...

ŞMYO GAZETE 
       İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu yayınıdır.

      2014-2015 Özel Sayı

2. MEZUNİYET COŞKUSU

2015-2016 akademik yılında 
21 mesleki eğitim programıy-
la öğrencilere farklı meslek 
tercihleri sunmaya hazırlanan 
Şişli Meslek Yüksekokulu, 
nitelikle ve donanımlı akade-
mik kadrosu ile yeni öğrenci-
lerini bekliyor. SAYFA 15...

İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu, 2014-
2015 eğitim-öğretim 
dönemini başarıyla 
tamamlayan öğrencileri 
Haliç Kongre ve Sergi 
Salonu'nda düzenlediği 
büyük bir organizasyon 
ile uğurladı. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Haliç Kongre ve Sergi 
Salonu'nda mezuniyet töreni düzenledi.
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TASARIM BÖLÜMÜ
Grafik Tasarım Programı
Moda Tasarım Programı

ADALET PROGRAMI

Adalet teşkilatının, mahkeme-
lerin, cumhuruyet savcuılık-
ları ile icra dairelerinin, yazı 
işleri müdürlükleri, ceza infaz 
kurumları ve seçim kurulları-
nın ihtiyaç duyduğu kalifiye 
ara personelin yetiştirilmesini 
amaçlamaktadır.

İş Olanakları: Adalet Bakanlığı 
Merkez ve Taşra Teşkilatları / Yazı 
İşleri Müdürlüğü / İcra Dairesi 
Müdürlüğü / Zabıt Katipliği / Ceza 
İnfaz Kurumları / Noterler / Hukuk 
Büroları

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
önemli bir akademik etkinliğe imza 
attı. “Türkiye’de Meslek Yüksekokulu 

Algısı” temasıyla Esentepe Yerleşkesi’nde 
iki gün süren bir sempozyum düzenlendi. 
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan 
Prof. Dr. Aynur Aydın, Türkiye’de meslek 
yüksekokulu algısının akademik alanda 
tartışılmasının önemine dikkat çekti. Prof. 
Dr. Aydın, akademik alanda henüz 3. yılını 
dolduran Şişli Meslek Yüksekokulu’nun 
meslek yüksekokulu algısını tartışmaya 
açan bir sempozyuma ev sahipliği yapma-
sından dolayı onur duyduklarını söyledi. 
Sempozyumun, meslek yüksekokullarının 
sorunlarının ve çözüm arayışlarının ortaya 
konulması için bir fırsat olduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Aydın, sempozyum sonuç 
bildirgesini ilgili kurumlara ileteceklerini 
kaydetti.

Sempozyumda “Meslek eğitiminde ola-
naklar fırsatlar ve sorunlar”, “Meslek yük-
sekokulları ve istihdam”, “Meslek yükse-
kokulları ve etik”, “Meslek yüksekokulları 
ve eğitim politikaları” başlıklarından olu-
şan 7 oturumda 28 sözlü bildiri sunuldu, 
5 poster bildiri yer aldı. Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinden akademisyenlerin katıl-
dığı sempozyumun oturum başkanlıklarını 
Prof. Dr. Aynur Aydın, Haliç Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Avni Yücel Eryılmaz, 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’n-
dan Prof. Dr. Okan Tuna, Üsküdar Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Nazife Güngör, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Rabia 
Özakın, İstanbul Şişli Meslek Yükseko-
kulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Ergin Gümüş ve 
Yrd. Doç. Dr. Selin Sarılı yaptı.

1. Ulusal İstanbul Şişli Sempozyu-
mu’nun son oturumunda “Sektör 
Buluşması” adlı panel düzenlendi. 

Panele İŞKUR İstanbul İl Müdürü Mu-
ammer Coşkun, Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Osman Ege ve Demir Hayat 
Sağlık ve Teknik Genel Müdür Yardımcı-
sı Dr. Bülent Nadir Eren konuşmacı ola-
rak katıldı. Doç. Dr. Cihan Erdönmez’in 
başkanlığında yapılan panelde, meslek 
yüksekokulları ile sektör işbirliğinin güç-
lendirilmesi gerektiği ifade edildi.

ŞMYO akademisyenlerinden 
bildiriler

Ulusal Şişli Sempozyumu’na Şişli 
Meslek Yüksekokulu akademis-
yenleri sözlü bildirileri ile katıl-

dı. Öğr. Gör. Arif Emre Erden ve Öğr. 
Gör. Evren Gümüş “Turizm ve Otel İş-
letmeciliği Programlarındaki Mesleki 
Etik Dersinin Otel İşletmeleri İçin Öne-
mi” konulu sunum yaptı. Öğr. Gör. Sema 
Koç ve Öğr. Gör. Gökçe Bağcı “Sağlık 
Programlarında Okuyan Öğrencilerinin 
Klinik Uygulamalardan Beklentileri ve 
Karşılaştıkları Güçlüklerinin Değerlendi-
rilmesi” başlıklı bildirilerini sundu. Öğr. 
Gör. Özen İnam da, “Sağlık Çalışanları-
nın Tıp Etiği Hakkındaki Görüşleri” ko-
nulu araştırmasının sonuçlarını katılımcı-
larla paylaştı. 

 1. Ulusal Şişli Sempozyumu

Mobbingle mücadele 
mekanizmaları

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
Adalet Programı Öğr. Gör. Av. İzzet 
Otru, İzmir Fuarı Sanat Merkezi'n-

de düzenlenen Mobbing ve Mücadele 
Mekanizmaları Çalıştayı'na katıldı. Av. 
Otru, "Hukuki Açıdan Mobbing ve Kol-
lektif Hak İhlalleri İle Mücadele Meka-
nizmaları" başlıklı bir bildiri sundu.

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 
BÖLÜMÜ 
Çocuk Gelişimi Programı

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
Yerel Yönetimler Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
Spor Yöneticiliği Programı

ADALET BÖLÜMÜ
Adalet Programı

ADALET BÖLÜMÜ
Adalet Programı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ 
BÖLÜMÜ
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Yaşlı Bakımı Bölümü

MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK BÖLÜMÜ
Mimari Restorasyon Programı

    Öğrencilerden Mesaj

MYO ve  Sektör Buluşması

ŞMYO Gazete olarak yeni özel sayımızda 
sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Aynı heyecanı ve gururu tüm İstanbul Şiş-
li Meslek Yüksekokulu da paylaşıyor. Çün-
kü henüz 3. yılında olmasına rağmen 1800 
öğrenciyi eğitimle buluşturan Şişli Meslek 
Yüksekokulu, önümüzdeki dönemde Radyo 
veTelevizyon Programcılığı, Alternatif Ener-
ji Kaynakları Teknolojisi, Dış Ticaret, Spor 
Yöneticiliği ile Uygulamalı İngilizce ve Çe-
virmenlik programlarının da dâhil olduğu 21 
mesleki eğitim programıyla öğrencilere farklı 
meslek tercihleri sunmaya hazırlanıyor. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun 2014-
2015 akademik yılında öne çıkan ve gazete-
mize de yansıyan etkinliklerinden biri Türki-
ye’nin farklı bölgelerinden akademisyenlerin 
katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’de Mes-
lek Yüksekokulu Algısı” konulu 1. Ulusal Şiş-
li Sempozyumu oldu. Sayfalarımızda detaylı 
olarak göreceğiniz sempozyumda, mesleki 
eğitime ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri 
akademik platformda tartışıldı. Sempozyumun 
yanı sıra çeşitli alanlarda uzmanların katılı-
mıyla gerçekleştirilen sertifika programları, 
seminerler ve söyleşiler, sektör temsilcileriyle 
buluşma ve kariyer günleri etkinlikleri de ga-
zetemizde yer aldı. Öğrencilerin hazırladığı 
makyaj şovlar, moda defileleri, tasarım sergi-
leri ve çok sayıda sosyal sorumluluk projesi 
sayfalarımızda yer alan diğer haberler. Ancak 
yoğun ve verimli geçen 2014-2015 akademik 
yılında gerçekleştirilen etkinliklerin sadece bir 
bölümünü sayfalarımıza yansıtabildik.. 

ŞMYO Ailesi olarak sizlerle bir arada olmak 
ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin haber-
lerini paylaşmak bizim için önemli. Gelecek 
sayımızda buluşmak üzere, keyifli okumalar 
diliyoruz. 

TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Fizyoterapi Programı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı
İlk ve Acil Yardım Programı
Rayoterapi Programı

3

ŞMYO' da 5 Yeni Mesleki 
Eğitim Programı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
2015-2016 akademik yılına 5 yeni 
program ile başlayacak.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 
yeni dönemde Radyo veTelevizyon 
Programcılığı, Alternatif Enerji 
Kaynakları Teknolojisi, Dış Ticaret, Spor 
Yöneticiliği ile Uygulamalı İngilizce ve 
Çevirmenlik programlarında öğrenci 
kabul edecek.  Şişli Meslek Yüksekokulu 
kuruluşunun 3. yılında toplam 21 
mesleki eğitim programıyla öğrencilere 
farklı meslek tercihleri sunacak.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu “Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Algısı” temasıy-
la bir sempozyum düzenlendi. 

Editörden



SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı

Tasarımlar buluşması: Mezuniyet Şov

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Oda-
sı Başkanı Şükrü Akyüz ve İstanbul 
Erkek Berberleri Esnaf Odası Yöne-

tim Kurulu Üyesi Turan Demir’in deste-
ğiyle “Bilimsel Yöntemlerle Erkek Saç 
Kesim Teknikleri ve Kadın Saç Kesim 
Teknikleri” eğitimi verildi. Okulun Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşen uygula-
malı eğitimde Saç Kesim Eğitmeni Arca 
Acar öğrencilere profesyonel kesim 
tekniklerine ilişkin bilgi verdi.  Eğitime 
Küçükköy Kız Meslek Lisesi öğrencileri 
de katıldı.

Yılın Kuaförü Yarışması’nda jüri 
üyeliği 

HAIRİST Organizasyonu bünyesinde 
gerçekleştirilen “Yılın Kuaförü”nü be-
lirlemek üzere düzenlenen yarışmada 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Programı Başkanı Öğr. Gör. Yeliz İştar 
da jüri üyesi oldu. Sektörün öncü isim-
lerinin ve akademisyenlerin yer aldığı 
yarışmada Mayıs ayının en iyi kuaförü 
belirlendi.

ŞMYO’da Topuz Şov

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Prog-
ramı öğrencileri, topuz uygulamasının 
usta isimlerden Muhittin Yuşan ve ekibini 

ağırladı. Yuşan ve ekibi, Konferans Salonu’nda 
“Topuz Eğitim Semineri” düzenledi. Seminere 
Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Güzellik ve Saç Bakımı Alan Öğretmeni Emine 
Yıldırım ve öğrencileri de katıldı. Uygulamalı 
eğitim sırasında Muhittin Yuşan 40 farklı topuz 
modelinin uygulamasını gösterdi. 

Loreal’den öğrencilere Eğitim 
Pasaportları

Artistik Kuaförler Derneği, Mil-
li Eğitim Bakanlığı ve pilot okul 
seçilen üniversite, meslek yükse-

kokulu ve meslek liseleri arasında düzen-
lenen “Sektör ve Mesleki Eğitim Bağlarını 
Güçlendirme” projesi devam ediyor. Pro-
jeye dahil olan Şişli Meslek Yüksekokulu 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Prog-
ramı, çeşitli etkinliklerle öğrencilerin sek-
törün öncü isimleriyle buluşmasını sağladı. 
Loreal Teknik Eğitim Uzmanı Nalan Akça 
“Renklerin Anahtarları” konulu eğitim se-
mineri düzenledi. Eğitimi tamamlayan Saç 
Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 
öğrencileri Loreal firmasının Türkiye’de 
bu yıl uygulamaya başlattığı “Eğitim Pa-
saport”larının ilk sahiplerinden oldu.

Huzurevi sakinlerine saç ve 
tırnak bakımı

Saç Bakımı 
ve Güzellik 
Hizmetleri 
Programı 
öğrencileri 
gönüllü olarak 
huzurevi 
sakinlerine 
saç, el ve tırnak 
bakımı yaptı.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmet-
leri Programı öğrencileri, Sosyal 
Sorumluluk Projesi kapsamında Bah-

çelievler Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. 
Median Hastanesi Estetik Birim Müdürü 
Direm Ökçü’nün katkılarıyla gerçekleştiri-
len etkinliğe program öğretim görevlileri de 
destek verdi. Öğrenciler huzurevi sakinle-
rine saç bakımı, saç kesimi, tırnak bakımı, 
el ve ayak masajı gibi uygulamalar yaptı. 
Yaşlılarla sohbet edip keyifli vakit geçiren 
öğrenciler, kendi hazırladıkları yemekleri 
ikram etti. Huzurevi sakinleri öğrencileri ve 
öğretim görevlilerini kutlayarak, duyarlılık-
larından dolayı teşekkürlerini sundu.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun Saç Bakımı 
ve Güzellik Hizmetleri, Moda Tasarımı ve Grafik 
Tasarımı Programı öğrencileri ortak bir etkinlikte 

buluştu. Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
“Mezuniyet Sov” adlı etkinliğe İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sarı-
gül, Prof. Dr. Aynur Aydın ile öğretim görevlileri, ve-
liler ve sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 
çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte lise öğrencileri ve 
öğretmenleri de hazır bulundu.

Zombiler sahnede

Öğretim görevlilerinin koordinatörlüğünde gerçek-
leşen etkinlik, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Programı öğrencilerinin hazırladığı “Zombi Makyaj” 
gösterisi ile başladı. Öğrenciler sahne ve efekt mak-
yajı uygulamalarını izleyiciye sundu. Ardından Moda 
Tasarımı Programı öğrencilerinin hazırladığı “Masal 
Kahramanı” temalı defile beğeniye sunuldu. Masal 
kahramanlarının kostümlerinin yeniden tasarlanıp 
sunulduğu defilede, mankenlerin saç ve makyajlarını 
öğrenciler yaptı. 

Afiş ve Flip Book 
Sergisi

Etkinlikte ayrıca 
Grafik Tasarımı 
Programı öğrenci-
lerinin hazırladığı 

“Afiş ve Flip Book” sergisi yer aldı. Masal 
kahramanlarının yeniden tasarlandığı afişlerde 
ve flip booklar dikkat çekti.  Tasarım buluşma-
sı olarak nitelendirilen etkinlikte öğrencilerin 
profesyonel çalışmaları büyük beğeni topladı. 

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK 
HİZMETLERİ PROGRAMI

Saç bakımı, cilt bakımı ve güzel-
lik alanlarında teknoloji destekli 
eğitim vererek, sektörün istediği 
nitelikte teknik becerilere sahip 
elemanlar yetiştirmeyi amaçlamak-
tadır. Öğrencilere uygulamalarla 
desteklenmiş kaliteli eğitim veril-
mekte, iş imkanları sunulmaktadır.

 İş Olanakları:
Kuaför Salonları/Cilt Bakım Merkezle-
ri/Masaj Salonları/Sağlık Kurumları ve 
Kuruluşları

Öğrencilere boya teknikleri sertifikası

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmet-
leri Programı öğrencileri, Ec-
zacıbaşı Schwarzkopf Akademi 
tarafından düzenlenen “Uygula-
malı Boya Teknikleri” eğitimine 
katıldı. Eczacıbaşı Schwarzkopf 
Akademi Teknik Eğitim Uzmanı 
Nihal Yayla tarafından verilen uy-
gulamalı eğitimi başarıyla tamam-

layan öğrenciler sertifika almaya hak kazandı. Öğrenciler ayrıca Wella Stüdyo 
Teknik Eğitim Uzmanı Murat Hallaçoğlu tarafından verilen eğitime katılma şansı 
buldu. Şişli Meslek Yüksekokulu Saç Atölyesi’nde öğrencilerle bir araya gelen 
Hallaçoğlu, Saç yıkama ve boyama teknikleri ile “Color Id” boyası hakkında öğ-
rencilere eğitim verdi.

Saç Bakımı Güzellik Hizmetleri 
Programı, Estage Poliklinikleri or-
taklarından Dr. Gökhan Pançuk'u 

ağırladı. Saç Bakımı Güzellik Hizmet-
leri Programı öğrencileri ile bir araya 
gelen Dr. Pançuk güzellik ile ilgili son 
teknolojiler ve lazer teknikleri hakkında 
detaylı bilgi verdi. Pançuk öğrencilere 
yönelik staj  olanakları sağlayacaklarını 
belirtti. 

Estage Poliklinikleri, Saç Bakımı Gü-
zellik Hizmetleri Programı öğrencileri-
ne staj olanağı sağlayacak.

Estage Güzellik Hizmetleri 
SemineriTasarım Bölümü ve Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü 

öğrencileri renkli ve yaratıcı tasarımlarını “Mezuniyet Şov”da sergiledi. 

Sektörün öncü isimleri ŞMYO’da

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Programı öğrencileri sektörün öncü 
firmalarının uygulamalı eğitimlerine 
katılma fırsatı yakaladı.

Cilt bakımında uygulamalı seminerler

Cosmopoint Kozmetik Firma Yetkilisi 
Esat Soydan Lazer Epilasyon Teknolo-
jileri konulu sunum yaptı. Wedemark 
Kozmetik Firması Cilt Bakım Ürünleri 
Sorumlusu ve Güzellik Uzmanı Burcu 
Erol, Dr. Rimpler/Almanya -Isabelle 
Lancray/Paris Profesyonel Cilt Bakım 
Kozmetik Ürünleri hakkında öğrencile-
rimize uygulamalı eğitim semineri verdi. 

Öğrenciler saç bakımının yanı sıra makyaj alanın-
da da uzmanların eğitimlerine katılma fırsatı buldu. 
Makyaj Odası Sahibi ve Mehron Profesyonel mak-
yaj ürünleri Türkiye Temsilcisi Alev Ünal öğrenci-
lere sahne ve efektif makyaj dersinde uygulamalı 
olarak “Zombi ve Yaşlandırma Makyajı” konulu 
seminer düzenledi.

Efekt makyaj teknikleri semineri

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Ku-
lübü öğrencileri çok sayıda yardım ve 
bağış kampanyası düzenledi. “Kar Yağı-

yor Vicdan Üşüyor" adlı yardım kampanyası 
düzenleyen öğrenciler, topladıkları kışlık eşya-
ları Muş’un Bulanık İlçesi’nde ihtiyaç sahibi 
çocuklara gönderdi. Öğrenciler aynı zamanda 
“Oyuncağını Al Gel” adlı kampanya da başlat-
tı. Oyuncak bağışı toplayan öğrenciler, LÖSEV 

ve Darülaceze Çocuk Yuvası’ndaki çocukları mutlu etti. Sıcak Eller Derneği 
ile işbirliği yapan öğrenciler, atkı, bere ve eldiven kampanyasına destek verdi. 
Öğrenciler, topladıkları kışlık giyecekleri Kütahya’nın Simav İlçesi’nde ihtiyaç 
sahiplerine gönderdi. Öğrencilerin son faaliyeti de Dünya Engelliler Günü do-
layısıyla yaptıkları “Empati Etkinliği” oldu. Görme engellilerle empati kurmayı 
amaçlayan öğrenciler, siyah bantları gözlerini kapatarak farkındalık ve duyarlılık 
mesajı verdi. 

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü öğrencileri  çeşitli yardım 
kampanyaları düzenleyerek ihtiyaç sahiplerini sevindirdi ve duyarlılık mesajı 
verdi.

Öğrencilerden yardım etkinlikleri

54
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri 
Dünya Down Sendromu Günü 

dolayısıyla Down Cafe çalışanları 
ile bir araya geldi. Profilo Alışveriş 
Merkezi’nde Down Sendromlu bireylerle 
buluşan öğrenciler, bowling oynayarak 
keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe program 
öğretim görevlileri de destek verdi. 
Öğrenciler gerçekleştirdikleri etkinlik 
ile Down sendromlu bireylere yönelik 
farkındalık ve duyarlılık mesajı vedi.

Öğrencilere işaret dili eğitimi

Çocuk Gelişimi Programı 
öğrencileri mesleki gelişimine 
önemli katkılar sağlayacak 

seminerlerin yanı sıra İşitme Engelliler 
Dil Kursu’na da katıldı. Şişli Meslek 
Yüksekoku’nda düzenlenen İşitme 
Engelliler Dil Kursu'nu başarıyla ta-
mamlayan öğrenciler sertifika almaya 
hak kazandı. Öğrenciler aynı zamanda 
“EngelSizİzliyoruz” projesine katılarak, 
“İşitme ve görme engelliler ile sinemalar-
da engelleri birlikte kaldırıyoruz” mesajı 
verdi. 

Öğrencilere mesleki 
yetkinlik sertifikası 

Marmara Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Ercan 

Mertoğlu, Şişli Meslek Yük-
sekokulu Konferans Salo-
nu’nda öğrencilerle bir araya 
geldi. Okul öncesinde müziğin 
önemiyle ilgili bilgileri öğren-
cilerle paylaşan Doç. Dr. Mer-
toğlu, piyano eşliğinde ritim 
çalışmaları yaptı ve yepyeni 
çocuk şarkılarını seslendirdi.

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

0-6 yaş arası (okul öncesi) 
gerek normal gelişim gösteren, 
gerekse özel eğitim  ihtiyacı olan 
çocukların beceri ve  davranışlarını 
geliştirmek, sahip oldukları  
yeteneklerinin farkına varmalarını  
sağlamak amacıyla sürekli kendini  
geliştirebilen, toplum yararına 
çalışan,  okul öncesi eğitim ve özel 
eğitim kurumlarındaki çocuklarla 
yakından ilgilenen, bilgisayar, 
drama, müzik vb. eğitimleri veren 
nitelikli, yardımcı eğitmenler 
yetiştirmeyi amaçlamaktır. 

 İş Olanakları:
Kreşler / Yuvalar / Ana Okulları / 
Kamu ve Özel Hastanelerin Çocuk 
Servisi Oyun Odaları / 
Çocuk Yayıncılığı Alanı 

Bez bebeklerle Çocuk Yaşta Gelinlere Hayır!

Çocuk Gelişimi Programı 
öğrencileri el üretimi bez bebek ve 
beşiklerle  “Çocuk Yaşta Gelinlere 
Hayır” mesajı verdi.

Ritim Aletleri ve Dönüşüm Sergisi

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 
kız çocuklarının erken yaşta 
evlendirilmesine karşı “Çocuk Yaşta 

Gelinlere Hayır” sloganıyla bir etkinlik 
düzenledi. Öğrenciler, küçük yaşta kız 
çocuklarının evlendirilmesinin yaratacağı 
tahribata dikkat çekmek için el üretimi bez 
bebek ve beşikler hazırladı. Bez bebek ve be-
şikler, Mardin’in Midyat ilçesindeki okullara 
gönderildi. Öğrenciler, yaptıkları etkinlikle, 
erken yaşta evlendirilen kız çocuklarının eği-
tim yaşamının sona erdiği, sağlık sorunlarının 
baş gösterdiği ve şiddete maruz kalma riskin 
arttığı, haklarını talep etme ve kullanma be-
cerilerinin azaldığı, ömür boyu yoksulluğa 
mahkûm kaldıklarına dikkat çekti. 

Kimsesiz çocuklar ve cezaevinde kalan çocuklarla buluşan öğrenciler, mesleki   eğitimleri 
sırasında unutulmayacak deneyimler yaşadı.

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Çocuk Gelişimi Programı 

Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine 
eğitim sertifika programlarının yanı 
sıra istihdam fırsatları için de çeşitli 

olanaklar sunuldu. Öğrenciler E-Bebek Kari-
yer Fırsatı etkinliğine katılarak, kariyer hedef-
leri konusunda örnek olabilecek uzmanlarla 
bir araya geldi, sektördeki iş ve staj fırsatları 
hakkında bilgi aldı.

Serginin açılışına Prof. Dr. Aynur Aydın ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. 
Büyük beğeni toplayan eğitici oyuncaklar ve ritim aletleri serginin ardından Kon-
ya’nın Karaman İlçesi’nde bulunan Gökçekent Anaokulu’na gönderildi. Okulu ziya-
ret ederek çocuklarla buluşan öğrenciler, oyuncak atölyesi ve kütüphane oluşumuna 
destek verdi. Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ayrıca Mardin Temelli İlköğretim 
Okulu’nun kütüphanesine kitap yardımında bulundu. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 
öğrencileri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayı-
sıyla Okmeydanı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan ço-

cukları ziyaret etti. Çocuklara yönelik özel bir etkinlik programı 
oluşturan öğrenciler, palyaço gösterisi, müzik dinletisi ve hikâye 
okuma etkinlikleri gerçekleştirdi. Program öğretim görevlileri-
nin de katıldığı etkinlikte, öğrencilerin hazırladıkları hediyeler, 
çocukları mutlu etti. Öğrenciler ayrıca Darülaceze Çocuk Yuva-
sı’nda kalan çocukları da ziyaret etti. Çocuklarla birlikte dans 
edip, şarkılar söyleyen öğrenciler önemli bir deneyim yaşadı. 

Çocuk Hakları Günü etkinlikleri

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 
çocuklar için eğitici oyuncaklar 
ve ritm aletleri yaptı. Şişli Ahşap 

Oyuncak Atölyesi’nde oyuncaklar hazır-
lama fırsatı bulan öğrenciler, çocukların 
ilgisini çekebilecek renkli oyuncaklar ve 
ritm aletleri üretti. Öğrencilerin hazırladık-
ları ürünler Şişli Meslek Yüksekokulu Sergi 
Alanı’nda “Eğitici Oyuncaklar, Ritim Alet-
leri ve Dönüşüm” adıyla sergilendi.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri 
“Eğitici Oyuncaklar, Ritim Aletleri ve 
Dönüşüm” konulu sergi açtı.

Hayvan barınağına ziyaret

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Programı öğren-
cileri sosyal sorumluluk projele-

rinde hayvanları unutmadı. Öğrenciler, 
program öğretim görevlileri ile birlikte 
hayvan barınaklarını ziyaret etti. Hay-
van barınağına mama, ilaç, gazete ve 
battaniye gibi malzemeler götüren öğ-
renciler keyifli vakit geçirdi. Öğrenciler, 
hayvanlara ilişkin duyarlılık çağrısında 
bulundu.

Öğrencilere kariyer fırsatları!

Öğrenciler ayrıca Şişli Meslek Yükse-
kokulu Öğretim Görevlisi Gökçe Gülen 
tarafından gerçekleştirilen “İstanbul 
Okul Öncesi Seminerleri”ne katıldı. 
Okul öncesi dönemde yaratıcı drama uy-
gulamaları eğitimi alan öğrenciler sertifi-
ka almaya hak kazandı. 

İçeride çocuk var!
Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin çocuklara yönelik ziya-
reti Çocuk Hakları Günü ile sınırlı kalmadı. Öğrenciler, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bakırköy Kadın Ka-

palı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan çocukları ziyaret etti. Program öğretim görevlilerinin de 
destek verdiği etkinliği gerçekleştiren öğrenciler, cezaevinde kalan çocuklara oyun ve eğitim 
imkânlarının sağlanması için "İçeride çocuk var" adlı projenin desteklenmesi çağrısı yaptı. 
Öğrenciler ayrıca kendi yaptıkları tavuklu pilavların satışından elde ettikleri gelirle Adalet Ana-
okulu’nda fen-doğa ve sanat atölyesi oluşturdu.

Ercan Mertoğlu ile  söyleşi

Çocuk Gelişimi Programı 
öğrencileri “6 Konu 6 Belge” adlı 
eğitime katılarak alanında uzman 

olan isimlerle bir araya geldi. Öğrenci-
ler, akademisyenler ve uzman pedagoglar 
tarafından verilen Akıl ve Zeka Oyunla-
rı, PYP Eğitimi, Okul Öncesi Dönemde 
İlk Yardım, Çocuk ve Aile ile Görüşme 
Teknikleri ve Gems Eğitim Yaklaşımı 
ve Örnekleri konularında eğitim aldı. 
Program öğretim görevlilerinin de ha-
zır bulunduğu eğitim seminerinde çocuk 
gelişiminde üzerinde durulması gereken 
konulara dair sunumlar yapıldı. Semineri 
tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri 
verildi.

Ben Neyim? kitabı yayınlandı

Türk Dili Dersi Öğretim Elemanı 
Okt. Nesibe Yazgan Uslu’nun “Ben 
Neyim?Ahmed Midhat Efendi” kitabı 
raflarda yerini aldı.

Türk Dili Dersi Öğretim Elemanı 
Okt.  Nesibe Yazgan Uslu’nun 
hazırladığı “Ben Neyim? Ah-

med Midhat Efendi” adlı eseri yayım-
landı. Nesibe Yazgan Uslu kitabın ta-
nıtımı kapsamında çeşitli söyleşilere 
katılarak, okurun sorularını yanıtlama 
fırsatı buldu. 

7

Down sendromlu 
çocuklarla bowling keyfi

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri 
Down Sendromlu çocuklarla Dünya 
Down Sendromu Günü’ nü kutladı.
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TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, öğrenci-
lerin istihdam ve kariyer olanaklarını güçlendir-
mek amacıyla sektör temsilcilerinin katılımıyla 
Kariyer Günleri düzenledi. 

Kariyer Günü etkinlikleri kapsamında ilk 
olarak USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi) Yiyecek& 
İçecek Direktörü Murat Güreş, Wyndham Grand İstanbul Levent Ku-

rumsal Satış Müdürü Hakan Arslan ve The İstanbul EDITION Kurumsal Satış 
Müdürü Ozan Selçuk’un katılımıyla “Turizmde Kariyer ve İş İmkanları” konu-
lu söyleşi düzenlendi. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri ayrıca 
Radisson Oteller Grubu Yöneticisi Simge Şen ile Nebahat Dursun’u ağırladı. 
Son olarak Point Hoteller Grubu İnsan Kaynakları yöneticileri Gökçe Hande-
mir ve Anıl Bardakçı’nın katılımıyla iş olanakları ve kariyer fırsatları konulu 
seminer gerçekleştirildi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, teo-
rik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, öğ-
rencilere yeni deneyim alanları da sağlıyor. 

Öğrenciler bir yandan sektöre hazırlanırken diğer 
yandan yaptıkları çalışmaları ve üretimleri sergile-
me fırsatı buluyor. Öğrenciler, havlu ve peçete kat-
lamalarından oluşan tasarımlarını Havlu ve Peçete 
Katlama Sanatı adlı sergide beğeniye sundu.

Şişli Meslek Yüksekokulu Sergi Alanı’nda dü-
zenlenen serginin açılışına İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcı-
sı Halil Çakır, Prof. Dr. Aynur Aydın ve Doç. Dr. 
Cihan Erdönmez ile akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Renkli tasarımların yer aldığı sergi büyük 
beğeni topladı. 

Öğrencilerden profesyonel 
tur programları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Prog-
ramı öğrencileri, Seyahat Acen-
teciliği ve Tur Operatörlüğü 

dersi kapsamında çeşitli tur programları 
düzenledi. Öğrenciler ilk olarak Sulta-
nahmet Meydanı, Ayasofya, Topkapı 
Sarayı ve Hipodrom Meydanı’nın da 
dahil olduğu tur programını gerçekleş-
tirdi. Profesyonel tur niteliğindeki etkin-
liklere program öğretim görevlileri de 
destek verdi. Belgrad Bentler ve Mesire 
alanlarını ziyaret eden öğrenciler, Garip-
çe Köyü ve Rumeli Feneri’ni de gezdi. 
Otağ Tepe’ye de bir tur gerçekleştiren 
öğrenciler, Pierrre Lotti ve Eyüp Sul-
tan’ı kapsayan ayrı bir program daha 
düzenledi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 
öğrencileri Turizm Haftası dolayısıyla 
Atatürk Arboretumu’nu ziyaret etti. Arbo-

retumdaki bitki dünyasını inceleyen öğrenciler, 
fidanlarla ilgili bilgiler aldı. Öğrenciler daha 
sonra Darülaceze Kurumu’nu ziyaret ederek, 
aldıkları bilgiler doğrultusunda Fidan Dikme 
Projesi’ni gerçekleştirme fırsatı buldu. Darülaceze 
sakinleriyle birlikte fidan diken öğrencilere 
program öğretim görevlileri de destek verdi. 
Etkinlik dolayısıyla keyifli vakit geçiren kurum 
sakinleri, öğrencilere ve öğretim görevlilerine 
teşekkür etti. 

Öğrenciler LÖSEV gönüllüsü oldu 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğren-
cileri sosyal sorumluluk kapsamında LÖSEV 
ile işbirliği yaparak renkli bir projeye imza 

attı. LÖSEV gönüllüsü olan öğrenciler, Şişli Mes-
lek Yüksekokulu Yerleşkesi’nde kermes düzenleyip, 
LÖSEV ürünlerinin satışını yaptı. LÖSEV’e maddi 
destek sağlayan öğrenciler aynı zamanda duyarlılık 
ve farkındalık yaratılmasını sağladı. Öğrencilerin 
etkinliklerine tiyatrocu Umut Oğuz da destek verdi.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 
sektör ve öğrenci işbirliği çerçevesinde 

çeşitli etkinliklere imza attı. Öğrenciler, Pak-
maya ile yapılan işbirliği çerçevesinde uy-
gulamalı eğitim fırsatı buldu. Pakmaya Gay-
rettepe Uygulama Merkezi’ni ziyaret eden 
öğrenciler, firma yetkililerinden pastacılık, 
hamur cinsleri ve hamur pişirme yöntem ve 
tekniklerine ilişkin bilgi aldı. Uygulamalı 
eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere 
sertifikaları takdim edildi. 

Pastalar kimsesiz çocuklara gönderildi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğ-
rencileri, pastacılık alanında aldıkları eğitimi 
uygulama şansı buldu. Öğrenciler Pakmaya 
Gayrettepe Uygulama Merkezi’nde hazırla-
dıkları renkli cupcake, makaronları ve pas-
taları “Butik Pastacılık Sergisi” ile beğeniye 
sundu. Şişli Meslek Yüksekokulu’nun Esen-
tepe Yerleşkesi’nde sergilenen renkli pas-
talar ve makaronlar büyük beğeni topladı. 
Öğrencilerin hazırladıkları cupcake ve pasta-
lar çeşitli çocuk esirgeme kurumlarına götü-
rülerek kimsesiz çocuklara ikram edildi. 

TURİZM VE OTEL 
İŞLETMECİLİĞİ

PROGRAMI

Ülkemizde gelişen turizm  sektö-
rünün ihtiyaç duyduğu gerekli do-
nanıma sahip, mesleki yabancı dile 
hakim, bilgisayar teknolojilerini 
kullanabilen, dünya turizmindeki 
en son gelişmeleri yakından izle-
yen, vizyonu geniş ve sürekli geli-
şime açık personeller  yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

 İş Olanakları: Oteller/ Tatil Köyleri/ 
Turizm ve Seyahat Acenteleri /  Çeşitli 
Ulaştırma Şirketleri / Turizm Rehberliği/ 
Havayolu Şirketleri / Turizm ve Kültür 
Bakanlığı 

Pakmaya’dan öğrencilere sertifikalı eğitim 
Pakmaya Firması’nın uygulamalı eğitim seminerine katılarak sertifika almaya 
hak kazanan öğrenciler, kimsesiz çocuklar için Butik Pastacılık Sergisi açtı.

Akademisyenlerden fuar ve lise 
ziyareti

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 
öğretim görevlileri, sektördeki gelişmeleri 
ve yenilikleri takip etmek amacıyla çeşitli 
fuarlara ve organizasyonlara katıldı. 
SIRHA-İSTANBUL 2015 Fuarı’nı ziyaret 
eden akademisyenler, yiyecek, içecek, 
otel, restaurant ve bar ekipmanlarını 
inceleme şansı buldu. Öğretim görevlileri 
ayrıca Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle 
buluştu. 

Sektör temsilcileriyle Kariyer Günleri etkinliği

Akvaryum Ziyareti

Öğrencilerin son tur programı ise 
balıkların gizemli dünyası akvaryuma 
yapıldı. Florya’da bulunan İstanbul Ak-
varyum’u ziyaret eden öğrenciler keyifli 
vakit geçirdi.

Uygulamalı kokteyl eğitimi

İstanbul Şiş-
li Meslek 
Y ü k s e k o -

kulu Turizm ve 
Otel İşletmeciliği 
Programı, Barda 
Servis Dersi kap-
samında teorik ve 
uygulamalı eğitimi bir arada aldı. Öğ-
renciler, kokteyl hazırlama ve sunum 
tekniklerine ilişkin teorik bilgileri atöl-
yede uygulama fırsatı buldu. Öğren-
cilerin hazırladıkları kokteyller renkli 
görüntüler oluşturdu. 

Havlu ve Peçete Katlama Sergisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, yaratıcılıklarını ve el becerile-
rini “Havlu ve Peçete Katlama Sergisi” ile paylaşma fırsatı buldu.

Darülaceze’ye fidan dikildi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri Darülaceze Kurumu’nun 
bahçesine yaşlılarla birlikte fidan dikti. Öğrencilerle Hababam Sınıfı söyleşisi

Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz Şişli 
Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret 
etti. Öğrencilerle Konferans Sa-

lonu’nda buluşan Aydın Ilgaz, “Hababam 
Sınıfı” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Öğretim görevlilerinin de katıldığı söy-
leşide Aydın Ilgaz, Hababam Sınıfı hak-
kında bilinmeyenleri paylaştı. Ilgaz’ın 
söyleşisi sırasında, kimi zaman kahkaha-
lar yükseldi, kimi zaman duygusal anlar 
yaşandı. 

Her ay bir yazar etkinliği 

Şişli Meslek Yüksekokulu Türk Dili Birimi 
“Her Ay Bir Yazar” projesi hazırladı. 
Kitap okuma kültürünün yaygınlaştırıl-

masını amaçlayan proje kapsamında Canan 
Tan, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Sabahattin Ali 
gibi yazarların eserleri tanıtıldı, kitaplarının 
okuması sağlandı.

TÜYAP Kitap Fuarı'na ziyaret

Öğrenciler Kültür ve Edebiyat Kulübü’nün 
öncülüğünde  TÜYAP Kitap Fuarı’nı ziyaret 
etti. Yayınevlerine doğrudan ulaşan öğrenciler, 
yazarların yer aldığı söyleşilere katılma fırsatı 
buldu. 

Abbas Güçlü ŞMYO’da

Gazeteci Yazar Abbas Güçlü, 
Şişli Meslek Yüksekokulu’nu 
ziyaret etti. Milliyet Gazetesi 

Eğitim Editörü ve Köşe Yazarı Abbas 
Güçlü, Prof. Dr. Aynur Aydın tarafın-
dan ağırlandı. Moda Tasarımı ile Saç 
Bakımı ve Güzellik Hizmetleri prog-
ramlarının uygulama atölyelerini ge-
zen Abbas Güçlü, akademisyenler ve 
öğrencilerle sohbet etti.

9
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TASARIM BÖLÜMÜ
Grafik Tasarımı Programı
Moda Tasarımı Programı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Prog-
ramı’nı başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, 
“Doğadan Esintiler” temalı tasarımlara imza attı. Şişli 

Meslek Yüksekokulu moda atölyelerinde hazırlanan özel ta-
sarımlar, Şişli Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen defile ile 
görücüye çıktı.

Koreografisini Asil Çağıl’ın üstlendiği defilede, profesyonel 
mankenler tasarımları sundu. MN Event&Organizasyon ta-
rafından düzenlenen kokteyl ile başlayan defilede Tasarım 
Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nebahat Çağıl’ın “Stilize 
Figürler: Portfolyo” adlı ikinci kitabının tanıtımı yapıldı. Bü-
yük beğeni toplayan etkinlik Prof. Dr. Aynur Aydın’ın defile-
yi hazırlayan gençleri tebrik etmesiyle sona erdi. 

Öğrencilerin tasarımları İç 
Giyim Fuarı’nda

Moda Tasarımı Programı öğrencilerinin 
hazırladıkları iç giyim tasarımları Ifexpo 
Çorap ve İç Giyim Fuarı’nda beğeniye 
sunuldu. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Moda Ta-
sarımı Programı öğrencileri hazırla-
dıkları iç giyim tasarımlarını Ifexpo 

Çorap ve İç Giyim Fuarı’nda sergileme 
fırsatı buldu. 40 ülkeden gelen iç giyim, 
çorap ve mayo sektörü profesyonelleri ile 
buluşma fırsatı yakalayan öğrenciler, ken-
di tasarımlarını sergilemenin heyecanını 
yaşadı. Program öğretim görevlilerinin de 
hazır bulunduğu fuarda, Türkiye ve Av-
rasya bölgesinin sektör profesyonelleri ve 
önemli alıcıları katıldı. Fuara katılan öğ-
renciler, sektörde faaliyet gösteren üretici 
firma, ithalatçı, ihracatçı, toptancı, pera-
kendeci ve sivil toplum kuruluşları ile aynı 
ortamda bir arada olma fırsatı yakaladı.

Tasarımlar Sergi Alanında

Öğrencilerin Giysi Üretimi II dersi 
kapsamında Öğr. Gör. Aslıhan Esra 
Çakıroğlu yönetiminde hazırladıkları 
kadın iç giyim tasarımları Şişli Meslek 
Yüksekokulu Sergi Alanı’nda da 
sergilendi. 

Sektör öğrenci buluşması kapsa-
mında Moda Tasarımı Programı ile 
MADEIRA İplik Firması işbirliği 

anlaşması yapıldı. Şişli Meslek Yükse-
kokulu’nu ziyaret eden MADEIRA İp-
lik Firması Ürün Sorumlusu Şeref Filiz, 
öğrencilere iplik çeşitleri, iplik içerikleri, 
kullanım alanları gibi konularda sunum 
yaptı. MADEIRA İplik Firması, Moda 
Tasarım Programı atölyelerinde kulla-
nılacak ürün kartelâsı, nakış örnekleri 
ve iplik bobini teminlerinde öğrencilere 
destek verecek.

Öğrencilere takı 
tasarımı eğitimi

Şişli Meslek Yüksekokulu Moda 
Tasarımı Programı öğrencileri 
Takı Tasarımcısı Derya Avşar ta-

rafından düzenlenen “Takı Tasarımı 
Workshop” etkinliğine katıldı. Aksesu-
arlar hakkında bilgi edinen öğrenciler, 
takı tasarımlarının uygulamalı olarak 
oluşturma süreci deneyimi kazandı.

Tasarım öğrencileri 
illüstratörler sergisinde
Grafik Tasarımı Programı öğrencileri 
Boyalıkuş Çocuk Kitabı İllüstratörleri 
Sergisi’ni ziyaret etti. 

Grafik Tasarımı Programı öğren-
cileri, Caddebostan Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen Boyalıkuş 

Çocuk Kitabı İllüstratörleri Sergisi’ne 
katıldı. “Sen Uçtun Ben Uçtum, Ne Ha-
yaller Kurmuştuk” temalı sergiyi gezen 
öğrencilere program öğretim görevlile-
ri de eşlik etti. Buket Topakoğlu, Ayda 
Ataman, Bekir Gürgen ve Emeh Kahri 
gibi alanında uzman illüstratörlerin eser-
lerini inceleyen öğrenciler, yaratıcılık, 
özgünlük, renk ve farklı tekniklerin ba-
şarılı kullanımına tanıklık etti. 

‘Bu suça ortak olma’ çağrısı
Grafik Tasarımı Programı öğrencileri çocuk istismarına dikkat çekmek amacıyla 
sergi açtı.

GRAFİK TASARIM PROGRAMI

Dünyadaki iletişim teknolojileri-
nin sürekli gelişmesi ve teknolojik 
araçların gitgide çeşitlenmesi, ülke-
leri ve kültürleri birbirine daha da 
yaklaştırmaktadır. Programın amacı 
hızla gelişen ve değişen bu sektöre 
yetenekli grafik tasarımcılar yetiştir-
mektir.

 İş Olanakları:
Matbaalar / Yayın Kuruluşları / Grafik 
Tasarım Stüdyoları / Reklam Ajansları  

MODA TASARIMI PROGRAMI

Çağdaş moda anlayışına sahip, teorik ve 
pratik eğitimi müşterek almış, yaratıcılık-
ta uzmanlaşma yanında, güçlü görsel ve 
iletişimsel yeteneklere sahip elemanların 
yetiştirilmesini hedeflemektedir.

 İş Olanakları:
Moda evleri / Konfeksiyon / Tekstil Fabri-
kaları / Tasarım Stüdyoları / Moda Ajans-
ları / Modelhaneler

Moda Tasarımı Programı’ndan mezun olan öğrenciler “Doğadan Esintiler” temalı bir defile gerçekleştirdi. 
Öğrencilerden Doğadan Esintiler defilesi

Moda Tasarımı Programı 
öğrencileri defilede

Moda Tasarımı Programı öğren-
cileri, Antrepo-32’de düzen-
lenen Fashion Week kapsa-

mındaki Selma State, Önder Özkan ve 
Simay Bülbül defilelerine katıldı. Prog-
ram öğretim görevlilerinin de katıldığı 
etkinlikte öğrenciler Simay Bülbül defi-
lesinin back stage çalışmalarında görev 
aldı. Öğrenciler, defile öncesi prova, ku-
lis hazırlıkları ve defile sonrası düzenle-
melere ilişkin gözlem yapma ve deneyim 
sağlama şansı buldu. Öğrenciler ayrıca 
Antrepo-7’de düzenlenen Fashion Week 
kapsamındaki Aslı Jackson, Ayşe Deniz 
Yeğin ve Burçe Bekrek defilelerine katıl-
dı.

Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik 
Tasarım Programı öğrencileri 
Sosyal Sorumluluk Projesi dersi 

kapsamında “Çocuk İstismarı - Bu Suça 
Ortak Olma!” adıyla sergi hazırladı. 
Dünyadaki her dört çocuktan birinin 
istismara maruz kaldığına dikkat çeken 
öğrenciler yaptıkları tasarımları Şişli 
Meslek Yüksekokulu Sergi Alanı’nda 
sergiledi. 

Grafik Tasarımı öğrencilerinden 
yıl sonu pikniği

Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik 
Tasarımı Programı öğrencileri yıl 
sonu pikniği düzenledi. Kurt Ke-

meri piknik alanında düzenlenen pikniğe 
program öğretim görevlileri de katıldı. 
Öğrenciler pikniğin ardından Forestan-
bul macera parkında eğlenceli vakit ge-
çirdi.

Afişlerle şiddete son çağrısı

Grafik Tasarımı Programı öğrencileri 
tasarladıkları afişlerle kadına yönelik 
şiddete son verilmesi çağrısı yaptı.

Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik 
Tasarımı Programı öğrencileri 
sosyal sorumluluk projesi 

kapsamında kadına yönelik şiddete 
dikkat çekti. “Kadına Değil Şiddete 
Karşı” adı altında çeşitli etkinlikler ger-
çekleştiren öğrenciler, ilk olarak Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
temsilcilerinin katılımıyla Şişli Meslek 
Yüksekokulu Konferans Salonu’nda bir 
seminer düzenledi. 8 Mart Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleşti-
rilen seminerde, kadına yönelik şiddetin 
nedenleri ve sonuçları tartışıldı. Öğren-
cilerin tasarladıkları afişler de seminer 
sırasında beğeniye sunuldu. Öğrenciler 
ayrıca Şişli Kent Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “Skeçler Eşliğinde, Şiddete 
Sessiz Kalma” adlı etkiliğe katıldı ve afiş 
tasarımlarını sergiledi. 

Öğrencilerden tanıtım afişi 
sergisi 

Grafik Tasarımı 
Programı öğ-
rencileri Şişli 
Meslek Yükse-
kokulu’nun ta-
nıtımı için tasar-
ladıkları afişleri 
sergiledi. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
Grafik Tasarımı Programı 
öğrencileri, okul tanıtımı için 

renkli ve yaratıcı afişlere imza attı. 
Öğretim Görevlisi Emir Karagöl ko-
ordinatörlüğünde afişler tasarlayan öğ-
renciler, çalışmalarını sergileme fırsatı 
buldu. Şişli Meslek Yüksekokulu Sergi 
Alanı’nda düzenlenen serginin açılışı-
nı Prof. Dr. Aynur Aydın yaptı.

Öğretim görevlileri ve öğrencile-
rin beğenisini toplayan sergide, 
Grafik Tasarım Programı 2. Sınıf 
Öğrencisi Muratcan Dağıdır'ın ta-
sarladığı işitme engellilere yönelik 
afiş büyük ilgi gördü. Öğrencilerin 
afişleri Şişli Meslek Yüksekokulu’nun 
tanıtımı kapsamında İstanbul’un farklı 
bölgelerinde bilboardlarda yerini ala-
cak. 

MADEIRA İplik’ten Moda Tasarımı öğrencilerine destek
Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından MADEIRA İplik ile Moda Tasarımı 
Prorgamı işbirliği anlaşması yaptı.
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Öğrenciler PAR-DER’e üye oldu 

Paramedik Derneği (PAR-DER) 
İstanbul İl Temsilcisi Paramedik 
Reyhan Öztürk ve Mustafa Yıl-

dız, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri 
ile bir araya geldi. Konferans Salonu’n-
da “Paramedik Hayat Kurtarır” adıyla 
düzenlenen etkinlikte PAR-DER temsil-
cileri paramedik mesleğinin görev, yetki 
ve sorumluluklarına ilişkin bilgi verdi. 
PAR-DER’in faaliyetleri ve eğitimleri-
ne ilişkin yapılan sunumların ardından 
öğrenciler PAR-DER’e üye oldu. 

İlk ve Acil Yardım Programı 
öğrencileri Paramedik Günü 
dolayısıyla Paramedik Derne-

ği (PAR-DER) tarafından Beyoğlu 
Öğretmenevi'nde düzenlenen gala 
yemeğine katıldı. Öğrenciler ayrıca 
PAR-DER’in düzenlediği Üniversiteler 
arası Ambulans Rallisi Yarışması’na 
(ÜNİ-RALLİ) katıldı. 

Kalp krizi vakalarındaki artış Şiş-
li Meslek Yüksekokulu İlk ve 
Acil Yardım Programı öğrenci-

lerini harekete geçirdi. Öğrenciler, Şişli 
Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve Parame-
dik Derneği işbirliğiyle Şişli’de uygula-
malı hayat kurtarma eğitimi verdi. Öğ-
renciler Şişli Medyanı’nda canlandırma 
ile kalp rahatsızlığı geçiren bir kişiye 
nasıl müdahale edileceğini çevredeki 
vatandaşlara gösterdi.

Candostu Organ Bağışına 
Evet!

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 
Türkiye Moda ve Hazır Giyim Fe-
derasyonu ve Türkiye Organ Nakli 

Kuruluşları Koordinasyon Derneği ta-
rafından oluşturulan Candostu Organ 
Bağışına Evet Platformu temsilcilerini 
ağırladı. Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirilen etkinlikte konuşan platform 
temsilcileri organ bağışının önemine 
dikkat çekti.

Ambulansta uygulamalı 
eğitim

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım Programı 
öğrencilerine teorik ve uygulamalı 
olarak ambulansta uygulamalı eğitim 
verdi.

İlk ve Acil Yardım Programı, çözüm 
ortağı Şişli Belediyesinin desteği 
ile “Ambulansta Uygulamalı Eği-

tim” verdi.  Öğrenciler, ambulans içi 
iletişim, ambulansta anons yapımı, 
malzeme ve teçhizat kullanımı gibi ko-
nularda uygulamalı olarak eğitim alma 
fırsatı buldu.

Onkoloji Enstitüsü’nde 
uygulamalı eğitim

İstanbul Üniversitesi İstanbul 
Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü 
Müdür Yrd. Prof. Dr. Hatice Bilge,  
«Elektromanyetik Dalgalar ve 
Olası Kanser Etkisi»  başlıklı bir 
sunum yaptı. Prof. Dr. Bilge, baz 
istasyonları ve mobil telefonlardan 
yayılan elektromanyetik dalgaların 
kanser oluşumu üzerine etkileri 
öğrencilerle paylaştı. 
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İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Acil durumlarda hastaya en doğru müdaha-
lede bulunup, hastanın güvenli bir şekilde 
hastaneye ulaşmasını sağlayacak uzman 
elamanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İş 
Olanakları: Kamu ve özel sağlık kuruluş-
ları

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE 
SEKRETERLİK PROGRAMI

Hastane, klinik, sağlık ocağı ve 
labaratuvarlarda, bilimsel çalışmalardan 
elde edilen bulguları düzenleyerek, bu 
bilgilerden yaralanmak isteyenlerin 
hizmetine sunacak nitelikli eleman 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İş 
Olanakları: Hastaneler / Özel Klinikler / 
Sağlık Ocakları / Laboratuvarlar

RADYOTERAPİ PROGRAMI

Radyasyon Onkolojisi uzmanlarına yar-
dımcı olabilecek ve radyasyon onkolojisi 
merkezlerinde çalışabilecek nitelikli sağlık 
personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İş 
Olanakları: Özel ve Devlet Hastaneleri / 
Radyoloji ve Nükleer Tıp Böülümleri / Te-
davi ve Planlama Üniteleri

Bir Hayat da Sen Kurtar!

ÜNİ-RALLİ’de yarış

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri Şişli Meydanı’nda uygulamalı kalp masajı 
eğitimi verdi.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekoku-
lu İlk ve Acil Yardım Programı ile 
Mayday (Marmara) Ambulans ve 
CARDİOLİFE Ambulans Hizmetleri 
arasında iyi niyet protokolü imzalan-
dı. Mayday ve Cardiolife ambulans 
hizmetleri, Şişli Meslek Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım Programı öğrenci-
lerine staj ve istihdam önceliği tanı-
yacak.

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Yaşlı Bakımı Bölümü

Öğrenciler Okur ve Yazar 
Buluşması’nda

Yaşlı Bakım Programı öğrencileri, 
Nişantaşı Sanat Parkı’nda gerçek-
leştirilen Okur ve Yazar Buluşma-

sı etkinliğine katıldı. Sevdikleri yazarlarla 
söyleşi yapma fırsatı bulan öğrenciler, Me-
lis Danişmend’in müzik dinletisi eşliğinde 
keyifli vakit geçirdi. 

Öğrencilerden Uğraş Terapisi Sergisi
Yaşlı Bakım Programı öğrencileri hazırladıkları renkli tasarımları “Uğraş Ser-
gisi” adı altında beğeniye sundu. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Yaşlı 
Bakım Programı öğrencileri 
yaşlıların aktif becerilerini 

kullanmaları adına uğraş yapmala-
rının önemine dikkat çekmek üzere 
renkli bir sergiye imza attı. Öğrenci-
ler Uğraş Terapisi dersi kapsamında 
aldıkları eğitimlerle hazırladıkları 
ürünleri “Uğraş Sergisi” adıyla be-
ğeniye sundu. Şişli Meslek Yük-
sekokulu Sergi Alanı’nda gerçek-
leştirilen serginin açılışına Prof. Dr. Aynur Aydın ile çok sayıda akademisyen ve 
öğrenci katıldı. Kız çocukları için hazırlanan tütüler, renkli mandallar ve süs eşya-
larından oluşan tasarımlar büyük ilgi gördü. 

Öğrenciler Alzheimer Farkındalık Sempozyumu’nda 

Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri, Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta Ya-
kınlarına Destek Sempozyumu’nda hasta yakınlarının kan şekeri ve tansiyon 
ölçümlerini yaptı.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri ve çalışanları ‘Genç Nesil 
Kan Verir’ sloganı ile düzenlenen 
kampanyaya destek verdi. 

Sağlıklı adımlar, uzun 
yaşamlar!

Şişli Meslek Yüksek Okulu Yaşlı 
Bakımı Programı öğrencileri 
Kıtalar arası Avrasya Maratonu’na 

katıldı. “Sağlıklı adımlar, uzun yaşam-
lar” sloganı 6 kilometrelik yürüyüşü ta-
mamlayan öğrencilere program öğretim 
görevlileri de eşlik etti. 

Öğrencilerden huzurevi ziyareti

Yaşlı Bakımı Programı 1. sınıf öğ-
rencileri, Şişli Nezih Huzurevi 
sakinlerini ziyaret etti. Yaşlılarla 

birlikte sohbet eden öğrenciler, huzurevi 
sakinlerinin anılarını ve yaşam tecrübele-
rini dinleme fırsatı buldu. 

YAŞLI BAKIMI PROG-
RAMI

Bakım hizmeti konusunda ge-
rekli  bilgi, beceri ve değerleri 
bütünleştirip,  çok iyi bir de-
ğerlendirme ve benimseme ile; 
kamu alanı, özel alan ve sivil 
toplum  örgütlerinde yaşlı ba-
kımı hizmetlerinde  uygulayıcı 
ve geliştirici niteliğe sahip iyi  
eğitilmiş sağlık elemanları ye-
tiştirmeyi amaçlamaktadır.  

 İş Olanakları: Kamu Kuruluşlarının 
Yaşlı Bakım Üniteleri / Özel Kuru-
luşların Yaşlı Bakım Üniteleri / Be-
lediyeler /  Hastaneler  / Huzurevleri  
Yaşlı Bakım Evleri / Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumları 

Genç Nesil Kan Verdi

Türk Kızılay’ın Hedef 25 Proje-
si kapsamında ‘Genç Nesil Kan 
Verir’ sloganı ile gerçekleştirdiği 

kan bağışı kampanyası devam ediyor. 
Kampanya, kan bağışının önemi ile ilgili 
farkındalık yaratarak gönüllü, bilinçli ve 
düzenli kan bağışçısı sayısının artmasını 
amaçlıyor. Kampanya kapsamında İstan-
bul Şişli Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret 
eden Türk Kızılay yetkilileri, öğrencilere 
ve çalışanlara kampanyaya ilişkin bilgi 
verdi. Öğrenciler yapılan sunumların ar-
dından kan bağışında bulunarak “Genç 
Nesil Kan Verir” kampanyasına destek 
verdi. 

Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1. Ulusal 
Alzheimer Farkındalık ve Hasta Yakınlarına 
Destek Sempozyumu düzenlendi. Toplum-

daki Alzheimer hastalığı farkındalığını artırmak 
ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla Şişli 
Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sem-
pozyuma çok sayıda kişi katıldı. Şişli Meslek 
Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı da sempoz-
yuma destek verdi. Yaşlı Bakımı Programları öğ-
rencilere sempozyum süresince açtıkları stand ile 
hasta yakınlarına kan şekeri ve tansiyon ölçümleri 
yaptı. Öğrencilerin etkinliği, katılımcılar ve hasta 
yakınları tarafından büyük beğeni topladı. 

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı
İlk ve Acil Yardım Programı
Rayoterapi Programı 13

Şişli Meslek Yüksekokulu 
Radyoterapi Programı 
öğrenciWleri,  İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji 
Enstitüsü’nde uygulamalı eğitime 
katıldı. 



YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
Yerel Yönetimler Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Beşiktaş Belediyesi ile İyi 
Niyet Protokolü imzalandı
Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu ile imzaladığı İyi Niyet 
Protokolü kapsamında öğrencilere staj, 
burs ve istihdam olanakları konusunda 
destek verecek.

Akademik alana hızlı ve başarılı bir 
giriş yapan İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu, öğrencilere nitelikli 

eğitim ve istihdam olanakları sunmak üze-
re önemli bir protokole daha imza attı. Şişli 
Meslek Yüksekokulu ve Beşiktaş Belediyesi 
tarafından iyi niyet protokolü imzalandı. 
Beşiktaş Belediyesi, imzalanan protokol 
ile Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 
staj, burs ve istihdam olanakları konusunda 
destek verecek.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
Kurucu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın,  
“Geleceğimizi emanet edeceğimiz 
gençlerimizin hayata hazırlanırken 
kurumlardan böyle güzel destekler alması 
onları iş hayatında bir adım öne çıkarıyor. 
Öğrencilerimize böyle bir imkân tanıdığı için 
Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” 
dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat 
Hazinedar da, “Biz staj imkânında aracılık 
yapıyoruz, burs veriyoruz. Bu protokolle 
öğrencilerin geleceğini birlikte hazırlıyoruz” 
diye konuştu. 

Öğrencilere AB Proje Eğitimi Sertifikası
Yerel Yönetimler Programı 2. sınıf öğrencileri, Uygulamalı Avrupa Birliği Proje 
Yazma Eğitimi’ne katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Şişli Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Prog-
ramı öğrencilerine yönelik Uygulamalı Avrupa 
Birliği Proje Yazma Eğitimi düzenlendi. GlobalB 

ACADEMY, YOUTH-AGENDA Derneği ve AB Etkin-
lik tarafından düzenlenen eğitim Şişli Meslek Yükse-
kokulu Esentepe Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Yrd. Doç. 
Dr. Pelin Sönmez ile Av. Sima Baktaş tarafından verilen 
eğitim kapsamında Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, 
Erasmus Plus ve diğer fon kaynakları için uygulamalı 
proje yazma konuları yer aldı. Yoğunlaştırılmış eğitim 
programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Türkçe ve 
İngilizce sertifikaları almaya hak kazandı.

Kemik iliği bankası için proje

LÖSEV’e destek ver-
mek ve Türkiye’de 
KİDbank (kemik iliği 

doku bankası) kurulmasına 
katkı sunmak amacıyla #sen-
desöyle#ilikbankasıkurulsun 
isimli renkli projeye imza 
atan öğrenciler, “Ülkemizde 
ilik bankası kurulmasını isti-
yoruz” sözlerini içeren video 
klip çekti. Sosyal medya aracılığıyla klipleri 
yaygınlaştıran öğrenciler çok sayıda kişiye ulaş-
ma fırsatı buldu. Öğrenciler ayrıca yönetmen-
liğini ve oyunculuklarını kendilerinin yaptığı 
“Oku-yoruz” isimli bir video klip çekti. www.
youtube.com/watch?v=agz1M7GHbSk linkin-
den ulaşılabilecek video klip aracılığıyla kitap 
okumanın önemi izleyicilere aktarıldı. 

Liseli öğrencilerle söyleşi

İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu Öğretim 
Görevlisi Dr. Evin Do-

ğan, Mustafa Kemal Anadolu 
Öğretmen Lisesi öğrencileri-
ne yönelik “Kadına Yönelik 
Şiddet ve Toplumsal Bilinç” 
konulu seminer verdi. Musta-
fa Kemal Anadolu Öğretmen 
Lisesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen seminerde konu-
şan Dr. Evin Doğan, cinsiyet 
eşitliği temelinde toplum 
bilincinin oluşturulmasının 
önemine dikkat çekti.

Yeryüzünün melekleri 
sahaya indi

Yerel Yönetimler Programı ile Ban-
kacılık ve Sigortacılık Programı 
öğrencileri sosyal sorumluluk kap-

samında “Yeryüzünün Melekleri Sahaya 
İniyor” adlı proje hazırladı. Down sendromlu bireylere duyarlılık ve farkındalık 
yaratmak üzere hazırlanan proje kapsamında ilk olarak seminer düzenlendi. Şişli 
Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı 
olarak katılan uzman pedagoglar Down sendromuna ilişkin bilgi verdi. Projenin 
ikinci aşaması kapsamında Down Cafe çalışanı bireyler, öğrenciler, akademisyen-
ler ve idari personelin katılımıyla BJK Çilekli Tesisleri’nde futbol maçı yapıldı. 
Renkli görüntülerin sahne olduğu futbol maçına katılan Down sendromlu bireyler, 
farklı etkinliklerde de bir araya gelme dileklerini öğrencilere iletti. 

SAĞLIK KURUMLARI 
İŞLETMECİLİĞİ

PROGRAMI

Sağlık kurumlarının orta ve üst düzey 
yönetim kademelerinde çalışacak orga-
nizasyon ve koordinasyon yeteneğine sa-
hip, sağlık sektörüne özgü bilgi ve bece-
riyi kazanmış, nitelikli personelleri sağlık 
sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır.

İş Olanakları: Resmi ve Özel Hastaneler / 
Sağlık Kuruluşları / Belediye Sağlık Mer-
kezleri / Tıbbi Laboratuarlar 

YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

Yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin 
bir şekilde sunumunu sağlamak üzere ni-
telikli ve donanımlı personeller yetiştir-
meyi hedeflemektedir.

İş Olanakları: Valilik / Kaymakamlık / Beledi-
yeler / Kamu Kurum ve Kuruluşları / AB Yerel 
Ofisleri

Mesleki eğitimde 3. yılını dolduran 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Haliç 
Kongre ve Sergi Salonu’nda görkemli bir 

mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Mezun öğrenciler 
ile ailelerinin hazır bulunduğu törene İstanbul 
Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mustafa Sarıgül, Mütevelli Heyeti Başkan 
Yardımcısı Halil Çakır, Beşiktaş Belediye Başkanı 
Av. Murat Hazinedar, Kemerburgaz Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Beykoz Lojistik 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Baki Aksu 
ve Şişli Belediye Meclis üyelerinin de aralarında 
bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kokteylle 
başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Prof. 
Dr. Aynur Aydın, Şişli Meslek Yüksekokulu 
ailesi olarak mesleki yaşama ilk adımlarını 
atan öğrencilere başarılar dilediklerini söyledi. 
Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Mustafa Sarıgül 
de, akademik alanda büyük bir ivme kazanan 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’nun mesleki 
eğitimde önemli bir fark yarattığını söyledi. Şişli 
Meslek Yükseokulu’nun gençler için büyük bir 
fırsat sağladığını vurgulayan Sarıgül, mezun tüm 
öğrencilerin büyük başarılara imza atacaklarını dile 
getirdi. 

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Beşiktaş Belediyesi’nden iş teklifi

Konuşmaların ardından Okul Birincisi 
İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi 
Elvan Ceylan sahneye çıktı. Sembolik 

olarak kazığa çivi çakan Ceylan, başarısını di-
siplinli ve planlı çalışmasına borçlu olduğunu 
söyledi. Elvan Ceylan’a ödülünü takdim eden 
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar, 
tüm öğrencileri tebrik etti. Ceylan’a iş tekli-
finde bulunan Hazinedar, İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu ile işbirliklerinin süreciğini dile getirdi. Öğretim görevlileri-
nin sahneye çıkarak öğrencileri selamlaması ile devam eden törende öğ-
renciler isimlerinin okunmasıyla ailelerinin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. 
Keplerini havaya atan öğrencilerin heyecanını aileleri ve öğretim görevlileri 
paylaştı.

Finans ve bankacılık söyleşisi

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, 
Tekfen Holding Stratejik Planlama ve 
Raporlama Yöneticisi Dr. Ahmet Burak 
Emel’i ağırladı. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Bankacılık 
ve Sigortacılık Programı, sektörün 
önde gelen isimleri ile öğrencileri 

bir araya getirmek üzere söyleşiler düzen-
ledi. Konferans Salonu’nda gerçekleştiri-
len etkinlikte program öğretim görevlileri 
de hazır bulundu. Boğaziçi Üniversitesi 
ve Sabancı Üniversitesi’nde akademis-
yen olarak görev yapan Dr. Emel, finans 
piyasaları ve bankacılık sistemleri konulu 
sunum yaptı.

250 kg mavi kapak toplandı

Öğrenciler Sosyal Sorumluluk Projesi 
dersi kapsamında ihtiyaç sahiplerini te-
kerlekli sandalyeye kavuşturmak amacıy-
la düzenlenen mavi kapak kampanyasına 
destek verdi. Binlerce mavi kapak topla-
yan öğrenciler, 250 kilogram mavi kapağı 
Şişli Belediyesi yetkililerine teslim etti.

Öğrencilerden sosyal 
sorumluluk projeleri

Bankacılık ve Sigortacılık Programı 
ile Yerel Yönetimler Programı öğ-
rencileri, sosyal sorumluluk kap-

samında çeşitli etkinliklere imza attı. İlk 
olarak Zeytinburnu Semiha Şakir Huzure-
vi sakinlerine yönelik keyifli bir program 
düzenleyen öğrenciler, bağlama eşliğinde 
müzik dinletisi sundu. Yaşlılarla birlikte 
türküler söyleyip dans eden öğrenciler, 
ikinci gün de Miniatürk gezisi düzenledi. 

ŞMYO’da 2. mezuniyet coşkusu!
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Haliç Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirdiği görkemli bir törenle yeni mezunlarını 
uğurladı. 

BANKACILIK VE 
SİGORTACILIK PROGRAMI

Ülkemiz finans sistemi içerisin-
de büyük yer tutan bankacılık ve 
sigortacılık sektöründe yaşanan 
bu hızlı büyümeye paralel olarak 
sektörde çalışacak iyi eğitilmiş, 
nitelikli eleman ihtiyacını karşı-
lamak amaçlanmaktadır. Ülkemiz 
finans sisteminde hızlı gelişme 
potansiyeli bulunan Bankacılık ve 
Sigortacılık sektörlerine yardım-
cı personel olarak çalışabilecek, 
yönetiminde çalışanları denetle-
yebilecek, teorik ve pratik bilgisi 
yeterli, iyi eğitilmiş, nitelikli ara 
eleman yetiştirmek hedeflenmek-
tedir. 

 İş Olanakları:
Kamu ve Özel Bankaların Merkez 
ve Şubeleri Sigorta Şirketleri / Özel 
Emeklilik Fon Yönetimi / Sigorta Ha-
sar Bölümleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı öğ-
rencileri “Sende Söyle: İlik Bankası Kurulsun” 
isimli bir proje hazırladı. 
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İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu'nun Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın anısına düzenlediği “Süleyman 
Seba Spor Ödülleri” sahiplerini buldu. 

Şişli Meslek Yüksekokulu gerçekleştirdiği önemli 
organizasyonlara Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı 
Süleyman Seba’nın anısına düzenlenen “Süleyman Seba 
Spor Ödülleri”ni ekledi. Şişli Meslek Yüksek Okulu öğ-
rencilerinin kullandığı oylarla spor camiasında 27 kate-
goride yılın en başarılı isimleri belirlendi. Ödüle layık 
görülen sporcular Point Hotel Barbaros’ta gerçekleştiri-
len törende bir araya geldi.  Törene spor camiasının önde 
gelen isimleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ya-
şam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen Galatasaray’ın ve milli takımın unutulmaz kalecisi 
Turgay Şeren törene tekerlekli sandalyeyle katıldı. Davetlilerden büyük alkış alan Şeren, 
ödülü takdim edildiği sırada duygulanarak, gözyaşlarına hakim olamadı. Gecede “Yılın 
Sporcusu” ödülünü alan Avrupa ikincisi bedensel engelli milli yüzücü ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediyespor Kulübü sporcusu Beytullah Eroğlu büyük alkış topladı. 

TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Fizyoterapi Programı

Süleyman Seba Spor Ödülleri sahiplerini buldu

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Yaralanma, hastalık, ortopedik en-
gel, hareket sistemi bozuklukları ve 
çeşitli haztalıklardan kaynaklanan 
ağrı ve fonksiyon bozukluklarında 
fizik tedavi ve rehabilitasyon uy-
gulanmalarına ihtiyaç artmaktadır. 
Programın amacı fizik tedavi uyugu-
lama  alananında eksikliği duyulan, 
bu konuda eğitim almış yardımcı 
sağlık personeli yetiştirmektedir.

İş Olanakları:

Ortopedi ve Travmatoloji / Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon / Özel Eğitim ve Rehabili-
tasyon Merkezleri / Evde Bakım Merkezleri

İstanbul Şişli 
Meslek Yükse-
kokulu 51.Kü-

tüphane Haftası 
dolayısıyla “Tarih 
Boyunca İstanbul 

Kütüphaneleri” konulu konferans düzen-
ledi. Konferans Salonu’nda gerçekleşti-
rilen etkinliğe Mimari Restorasyon Prog-
ram Başkanı Öğr. Gör. İzzet Umut Çelik 
ile Okutman/Yazar Nesibe Yazgan Uslu 
konuşmacı olarak katıldı. Konferansta, 
kütüphanelerin geçirdiği tarihsel evrim 
mimari ve kültürel tarihi bağlamında de-
ğerlendirildi. 

MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK BÖLÜMÜ
Mimari Restorasyon Programı

Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari 
Restorasyon Programı öğrencileri, 
uygulamalı dersler kapsamında 

ürettikleri eserleri sergileme fırsatı buldu. 
Program Başkanı Öğretim Görevlisi 
İzzet Umut Çelik koordinatörlüğünde 
düzenlenen ilk sergi Şişli Meslek 
Yüksekokulu Sergi Alanı’nda düzenlen-
di. Kalemişi, revzen, mozaik ve çizim 
paftaların yer aldığı sergi, katılımcıların 
beğenisini topladı. Sergide ayrıca birin-
ci sınıf öğrencisi Rızvan Kalkan’ın taş 
şekillendirme workshop uygulamasıda 
gerçekleştirildi.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde 
sergi

Öğrencilerin ürettiği eserler Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi Sergi Alanı’nda da 
beğeniye sunuldu. Her yıl geleneksel 
olarak farklı bir tarihsel mekânda ger-
çekleştirilen sergi ile öğrenciler önemli 
bir deneyim sağladı.

Öğrencilere sertifikalı eğitim

Şişli Meslek Yüksekokulu Mi-
mari Restorasyon Programı öğ-
rencileri, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Koruma Uygulama ve De-
netim Müdürlüğü tarafından düzenle-
nen Kârgir Yapılarda Koruma ve Uy-
gulama Semineri’ne katıldı. Fatih Ali 
Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen seminerde, kârgir yapıların 
rölöve ve restitüsyon-restorasyon 
proje metodojileri, kârgir yapı koru-
ma ve onarım teknikleri ile analitik 
rölöve çalışmaları, malzeme analiz 
raporları ve koruma-onarım teknik-
leri gibi konularda sunumlar yapıldı. 
İlgili kurum ve sektör temsilcilerinin 
katıldığı semineri başarıyla tamam-
layan öğrencilere katılım sertifikası 
verildi.

Şişli Meslek Yüksekokulu Mima-
ri Restorasyon Programı tarafın-
dan “Türkiye’de Koruma ve Ona-

rım Söyleşileri” düzenlendi. Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye 
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 
Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü 
bünyesinde restöratör ve konservatör 
olarak görev yapan Vildan Ataolur 
Yarlıgaş ile Uğur Genç katıldı. Program 
öğretim görevlilerinin de katıldığı 
söyleşide “Koruma Kuramı ve Kavramları 
Üzerine Güncel Bir Bakış” adlı sunum 
yapıldı. Söyleşide dünyada ve Türkiye’de 
koruma ve onarım alanıyla ilgili düşünsel, 
pratik ve eleştirel bir tablo gözler önüne 
serildi. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari 
Restorasyon Programı Başkanı İz-
zet Umut Çelik, VIII. Uluslararası 

Üsküdar Sempozyumu’na katıldı. Öğr. 
Gör. Çelik, sempozyumda “Mülhak Si-
lahşor  Şehriyari Mehmet Şakir Bey Bin 
Mehmet Sadık Ağa Vakfı Yapı Topluluk-
larına Dair Bir İnceleme” başlıklı bildiri 
sundu. Öğr. Gör. Çelik ayrıca Kubbealtı 
Tez Sunumları Programı kapsamında 
Köprülü Medresesi’nde düzenlenen 
“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Cam 
Sanatı ve Uygulama Örnekleri” başlıklı 
bir sunum yaptı.

MİMARİ RESTORASYON
 PROGRAMI

Kültürel değerlerimizin restore 
edilerek  gelecek kuşaklara sağlık-
lı bir  biçimde aktarılmasını hedef 
alan  bütün restorasyon çalışma-
larına  kalifiye ve nitelikli eleman 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Program kapsamında temel yapı 
ve mimarlık  kavramlarına, temel 
restorasyon  ve koruma bilgilerine  
yönelik eğitim ön plana çıkmakta-
dır.  Teorik eğitimin yanı sıra; pro-
je,  araştırma uygulama, arazi ve 
atölye çalışmaları program kapsa-
mındadır.

İş Olanakları: Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü /  Şantiyelerde Mimar, Restoratör ve 
Ustalar yanında Teknik Eleman /  Kültür 
Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 
/ Özel Kuruluşların Şantiye ve Büroları /

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Üniversiteler Futbol 2. Lig Grup birincisi 
oldu.

Ünivsporist Erkekler Futbol 2.Ligi müsabakaları 
toplamda 12 takımın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi. Final grubu maçlarında Şiş-

li Meslek Yüksekokulu Nişantaşı Üniversitesini 3-1 
yenerek final grubunu lider tamamladı ve birinciliği 
elde etti. Final maçı bitiminde gerçekleştirilen törende 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı 
Çetin Sonal, Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli He-
yet Başkanı Mustafa Sarıgül, Mütevelli Heyet Başkan 
Yardımcısı Halil Çakır ve Prof. Dr.Aynur Aydın takıma 
kupalarını takdim etti. Mavi yeşilli futbolcular kupayı 
almalarının ardından bir süre sahada kutlama yaptı.

Ünlü televizyoncular ŞMYO’da

Televizyoncu İrfan Değirmenci ile Ga-
zeteci Kalust Şalcıoğlu İstanbul Şişli 
Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle 
buluştu.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 
Kanal D ekranlarında hafta içi 
her sabah “İrfan Değirmenci 

ile Günaydın” programını sunan 
ve hazırlayan İrfan Değirmenci ile 
Ertuğrul Albayrak’ı ağırladı. Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, 
öğrenciler ile söyleşi yapan Değirmenci 
ve Albayrak, televizyon yayıncılığına 
ilişkin deneyimlerini aktardı. 

Sosyal medyada gerçeklik söyleşisi

Gazeteci ve televizyoncu Kalust Şal-
cıoğlu da “Sosyal Medyada Gerçeklik” 
konulu söyleşiye katıldı. Söyleşide,  
“Sosyal medya nedir?”, “Gerçek hayat-
la dijital hayatı ayıran gerçeklik sınırı 
kim tarafından ve nasıl belirleniyor?” 
gibi soruların cevapları arandı. İzdiham 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair 
Bülent Parlak da  Kültür ve Edebiyat 
Kulübü tarafından düzenlenen “Şiir 
İzdihamı” adlı söyleşiye katıldı. Türk 
şiirinin dünü ve bugününün ele alındığı 
söyleşide öğrenciler keyifli vakit 
geçirdi.

Ahmet Ümit ile kütüphane 
açılışı

Polisiye roman 
yazarı Ahmet 
Ümit İstanbul 
Şişli Meslek 
Yüksekokulu 
Kütüphanesi’nin 
açılışına katıldı. 

İstanbul Şişli 
M e s l e k 
Yüksekokulu Esentepe Yerleşkesi’nin 

kütüphanesinin açılışı dolayısıyla bir 
etkinlik düzenledi. Kültür ve Edebiyat 
Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen 
etkinliğe polisiye romanlarıyla beğeni 
toplayan Yazar Ahmet Ümit, Prof. Dr. 
Aynur Aydın ile öğretim görevlileri ve 
öğrenciler katıldı. Kitaplarını imzalayan 
Ahmet Ümit öğrencilerle bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Şampiyon İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu!

Mimari Restorasyon 
öğrencilerinden sergi

Mimari Restorasyon Programı öğ-
rencileri ürettikleri kalemişi, revzen, 
mozaik ve çizim paftalarından oluşan 
eserleri sergiledi.

Mimari Restorasyon Programı, “Tür-
kiye’de Koruma ve Onarım Söyleşileri” 
düzenledi. 

Koruma ve Onarım 
Söyleşileri Mimari Restorasyon Programı öğ-

rencileri Kârgir Yapılarda Koruma 
ve Uygulama Semineri’ne katılarak 
sertifika almaya hak kazandı. 

ŞMYO’da 51. Kütüphane 
Haftası etkinlikleri

Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 51. 
Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamın-
da Sultanahmet Meydanı’nda yapılan “81 
İlde Kitap Okuyoruz” etkinliğine katıldı. 
Açık havada kitap okuyan öğrenciler,  Sü-
leymaniye ve Beyazıt Devlet kütüphanele-
rini de ziyaret etti. Kütüphane arşivlerine 
girme fırsatı bulan öğrenciler, kitaplarla 
keyifli bir yolculuğa çıktı. 

Açık havada kitap keyfi

Üsküdar Sempozyumu’na 
katılım
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Öğrencilerden Mesaj İyi ki ŞMYO'luyuz İyi ki ŞMYO'luyuzÖğrencilerden Mesaj

M. KÜBRA AYDUĞAN

Çocuk Gelişimi Programı:

Herkes Şişli MYO’da okuyamaz. Şişli 
MYO ayrıcalıktır. Çünkü okul kelimesinin 
içindeki resmiyetten çok aile kelimesinin 
sıcaklığı ve samimiyeti var. Okul müdürü-
müz annemiz, hocalarımız da ablalarımız oldu. Eğitime önem 
veren ve lisans öğrencisi gibi yetiştiren eğitimcilerimiz mev-
cut. Hocalarımızın tecrübeleri ile tecrübe edindik, bilgileriyle 
bilgi edindik. Herşeyin en iyisini, en yararlısını öğrendik. İyi 
ki, Şişli MYO öğrencisiyim. Bu konuda kendimi çok şanslı 
hissediyorum.

G. GÜRKAN GİRGİN

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
Programı:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
Türkiye’de ve dünyada önemi giderek 
artan bir alandır. Bu programı seçmek-
teki amacım, öncelikle kendimi geliştirmek ve bu sektör-
de yer almak istememdi. Tercih zamanında okulumun iyi 
tanıtılması ve program hakkında bilgi edinmem, günümüz 
işletmelerinin de bu modern işletmecilik anlayışı ile yö-
netilmesi ihtiyacının artması sonucu, bu alanda eğitilecek 
insan gücüne gereksinimin artması beni bu programda 
yer almam için ikna etti.  Bu doğrultuda yakın zamanda 
ileriye dönük planlarım arasında, 2 senelik ön lisansımı 
tamamladıktan sonra DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile 4 
yıllık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans programına 
geçiş yapmak bulunuyor. 

ZEYNEP CÖRÜT
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı:

Şişli Meslek Yüksekokulu’nu seçmemdeki en büyük etken 
çevremdeki kişilerin bu okulu tavsiye etmesiydi. İlk başlarda 
tedirgindim, fakat gerek sınıf arkadaşlarım gerekse de diğer bö-
lümlerde okuyan arkadaşlarım 2 sene boyunca her zaman destek 
oldular. Bu okulda yabancılık çekmememin diğer bir nedeni ise 
hocalarımızdı. Hocalarımızın genç ve dinamik bir kadrodan oluşması biz öğren-
cilerin en büyük avantajıydı. Önüme çıkan her engelde arkadaşlarım kadar en az 
onlarda yanımda oldular. Bize her zaman arkadaşça yaklaştılar. Bu okulun bana 
kattığı tecrübelerle bu yıl mezun oluyorum. İyi ki tercihimi Şişli Meslek Yükse-
kokulu’ndan yana kullanmış olduğumu gururla söylüyorum.

NURAN GÜRSAKAL
Radyoterapi Programı:

Bizim okulumuzun ve danışman hocalarımızın 
yardımlarını gördüğümde ne denli doğru karar 
verdiğimi anlıyorum. Özellikle stajlardaki yar-
dımları iş hayatımız için bilgi kapsamında geliş-
memizi ve daha başarılı olmamızı sağlıyor. Ken-
dimizi mesleğimize daha hazır hissediyoruz. Daha fazlaya bilgiye 
sahip olmak adı altında radyoterapinin yanında Şişli Merkez Semt 
Polikliniği ve Kurtuluş Semt Polikliniklerinde Radyolojiye dair staj 
gerçekleştirdim. Okulumuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığım 
staj süreleri çerçevesinde hayata ve mesleğe dair bireysel olarak 
kendime kattığım bilgilerle takdir gördüm..

                                  
 MURAT CAN DAĞIDIR

Grafik Tasarımı Programı:

Ben 1 yaşımdan beri ağır işitme engelliyim ne kadar 
iyi eğitim alsam da, okuduğumu anlamak, anlatmak, 
rahat konuşabilmek, fizik ve kimya formülleri hep 
zorlamıştır beni ilk, orta ve lise sözel dersler nedeniy-
le zor geçti. Evet belki dakikalarca tahtada bir konu 

anlatamazdım, sayfalarca yazı yazamazdım ama resim, çizim ve el be-
cerileri kolay gelirdi bana, değişik şekiller, değişik çizimler daha kolay 
daha cazip gelirdi bana.
Aslında Türkiye’deki eğitim şartlarında çok da fazla seçeneğim yoktu 
benim, çünkü ben bir işitme engelliydim, benden avukat, doktor, hakim 
ve savcı olması hem zor hem de sistem gereği yasak. Hayallerimde 
doktorluk,avukatlık yerine,yaratıcı değişik bir tasarımcı çok ileri tek-
nolojide wep sayfası düzenleyen, bilboarlarda çizimleri, tasarımları 
bulunan bir Murat Can hayal ettim. Ne kadar çok bölüm seçme şansım 
olmasa da yine de istediğim bölümlerden biri olması beni hep mutlu 
etmiştir. Kulağımdaki ve dilimdeki beceri ellerime ve beynime kaymış 
o yüzdende mutluyum bu bölümde sistemin engelime engel olduğu bir 
ülkede yeteneklerime engel olamayacağının bir kapısıdır Şişli Meslek 
Yüksekokulu. 

İLİM ÇAĞLA DEMİR
Grafik Tasarımı Progra-

mı:

Araştırmayı, hayali çizgi-
leri ve farklı bakış açıları-
nı seviyorum. Fikirlerimi 
hayal gücümü kullanarak 

ve yeni fikirler üretmek için bu bölüm benim 
için değişmez bir meslek sağlayacak. Okulu-
muzun en güzel yanı farklı bir dünyaya bakma-
mı sağlayan hocalarım ile çalışmaktı ve benim 
için en güzel şanstı. Hocalarımın  sayesinde ha-
yal gücümün sınırı olmadan herşeyi kullanarak 
hem kendimi yeniliyorum hem de farklı açıdan 
keşfediyorum. Eğer bu bölümde gelişmek ve 
hayal gücün ile sınırları zorlamak istiyorsan 
vazgeçilmez bir mesleğe sahip olursun.

RESUL ALEMDAR

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı:

Mesleğimizin çekirdekten yetişen biri olarak en üst ba-
samaklarına kadar kendimi donatmak için Şişli Meslek 
Yüksek Okulu’nun Saç bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Programı’nı tercih ettim. Bölümümüzün ilk mezunların-
dan oldum. Bu eğitim ve öğretim yılları sürecini dolu dolu geçirdik. İki yıllık 
süreçten daha fazlasını okumak istedim. Mesleğimizin öncülerinden üstadları-
mızla tanışma, çalışma ve ekip olma şansına eriştik. Mesleğimizle ilgili her tür-
lü fuar ve organizasyona katıldık ve içinde yer aldık. Bu şekilde birçok sertifika 
edindik. Piyasamızın öncü kozmetik firmalarından eğitimler aldık. Staj ve me-
zuniyet sonrası iş fırsatları yakaladık. Dermatech Polikliniği ve Erdem Kıramer 
Kuaför Salonu’nda staj yapma fırsatını yakaladım. Sponsorluğumuzu yaptılar 
ve meslaktaşlarımızla piyasayı daha detaylı tanımamızı sağladılar. Şovlarımız 
ve kendi fuar organizasyonlarımızda hem okulumuz hem de öğretim görevlile-
rimizin sağladığı ve çabaladığı çok önemli işler oldu. 
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GÜLSÜM ÇIRPAN

Moda Tasarımı Programı:

Benim için en eğlenceli etkinliğimiz 
defilemizdi. Tasarımlarımın üretilerek 
podyumda sergilenmesi deneyimini 
yaşamış oldum. Bunun benim için mes-

leki açıdan önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Dra-
paj dersinin, mesleki eğitimimde önemli bir etkisi olduğunu 
düşünüyorum. Tasarımlarımızın kumaş üzerinden denenerek 
hazırlanması ve el becerisini geliştirmesi hayal gücümün dı-
şarı vurulmasını kolaylaştırmaktadır.

MELEK AYDEMİR

Moda Tasarımı Programı

Moda Tasarımı Programı’nda 
sektörle bağlantılı derslerin yü-
rütülmekte ve ilgili faaliyetlere; 
alanlarında uzman eğitimciler 
tarafından önem verilmektedir. Bu durum bizleri 
sektöre daha hızlı ve kolay adapte olacak şekilde 
hazırlamakta ve bizi ayrıcalıklı kılmaktadır. Fashi-
onWeek kapsamında düzenlenen, Simay Bülbül de-
filesinde hocalarımız sayesinde backstagede görev 
almak benim için büyük bir deneyimdi. Defile önce-
si ve sonrası çalışmaları gözlemleme şansı yakaladı-
ğım için hocalarıma teşekkür ederim. 

          GÜNCE CENAN GÜRTÜRK

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı:

Okula başladığım andan itibaren okulumuzun öğretmen-
leri, öğrenci seviyesi beni samimi bir ortamın içine aldı. 
Kendimi sıkıntılı değil heyecanlı hissetmemin yanında 
her geçen gün okuluma daha çok alıştım. Hedeflerimin 
kendimce yeni başladığı bu döneminde şu an bulundu-
ğum yüksekokulu yeni hedeflerim için başarılı, beni her yönden donanım sahibi 
yapacak bir basamak olarak görüyorum. Öğretmenlerimiz bizi sadece iş hayatı-
na değil önümüze çıkabilecek her engel için savunmalı hale getiriyorlar. Ayrıca 
sosyal, kültürel ve bilgi bakımından en yüksek seviyeye çıkarmak için çaba sarf 
ediyorlar. Sadece eğitim alanında değil, tiyatro gibi birçok sosyal kulübümüz-
le, kariyer günlerimizle, şehir dışı ve içi turlarımızla her yönden eğlenmemizi 
sağlıyorlar ve bizim dönem içi motivasyonumuzu arttırmak için çalışmalar ya-
pıyorlar. Bu okula başladığımdan bu yana geleceğe bakış açım değişti. Kendimi 
başarılı ve hedeflerime ulaşmaya yakın hissediyorum.

BETÜL SEL 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı: 

Arkadaşımın tavsiyesi ve ailemin isteği üzerine Şişli Mes-
lek Yüksekokulu’nu tercih ettim. Sınıfta tek il dışından ge-
len öğrenci bendim ve bu yüzden endişeliydim. Ama arka-
daşlarım ve hocalarım bana her konuda destek oldu. Şişli 
Meslek Yüksekokulu’nu ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

Programı’nı tercih ettiğim için hiç pişmanlık duymadım. Özellikle öğretim 
üyelerimiz sadece bir öğretmen değil aynı zamanda bir arkadaş oldular. Bö-
lüm hocalarımızla dert ve sıkıntılarımızı paylaştık, hep birlikte çözüm üret-
tik. İyi ki Şişli Meslek Yüksekokulu’nu seçmişim.

BÜŞRA OKUR 

Radyoterapi Programı:

Yeni bir Meslek Yüksekokulu 
olması beni başta endişelendirse 
de eğitim kadrosu, hocalarımızın 
sıcakkanlı tutumu ve öğrencilere 
verdiği değer, iyi bir eğitim al-
mamızı ve kendimize olan güvenimizi artırıyor. Öğ-
retmenlerimiz alanımızın en iyisi olmamız için biz-
lere büyük destek ve imkânlar sunuyor. Mesleğimize 
daha 1. sınıfta aşina olduk bu da meslekteki kalitemi-
zi artırdı. Ve bölümüm dışında öğrenci kulüplerinde 
başkanlık yapıp, sosyal sorumluluk projelerinde de 
rahatlıkla yer aldım. Kurumumuz bu konuda her gö-
rüşe açık ve yardımcı oluyor. Şişli Meslek Yükseko-
kulu'nu tercih edecek olan arkadaşlarıma diyeceğim; 
bir meslek yüksekokulundan beklentilerini "eğer 
yapıcı ve aktif biriyseniz" fazlasıyla göreceksiniz ve 
öğrenmenin yanı sıra  üniversiteden farksız sosyal bir 
ortamla karşılaşacaksınız...

İNCİ AYDIN
Mimari Restorasyon 

Programı:

Üniversitemizi tercih 
ederken temel nede-
nim, üniversitenin sa-
hip olduğu koşullarıy-
dı. Merkezi bir yerde 

olması ve bu sebeple ulaşımının rahatlığı, 2. 
öğretimi olması ve ücretlerinin diğer üniver-
sitelere göre daha uygun olması. 
Bölümü tercih ederken aslında restoratör-
lük hakkında çok da bilgiye sahip değildim. 
Ama tüm samimiyetimle şunu söyleyebilirim 
ki, Şişli MYO bir aile gibi..İnsan kendisini 
evinde hissediyor. Atölyesinde; mutfağında, 
dersteyse; evinin salonunda, aile bireyleriyle 
sohbet ediyormuş tadında..Evinin salonun-
dan tek farkı, kolçakların uzun süre aynı po-
zisyonda oturulamayacak kadar sert olması.



Kültür ve Edebiyat
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