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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
yayımladığımız ŞMYO Gazete’nin 4. özel 
sayısında yeniden bir aradayız. Aslında son 

kez ŞMYO Gazete’yi okuyorsunuz, çünkü bu 
sayı  sizlere vedayı içeriyor. Ancak her vedanın 
ardından yeni bir hikâye başladığı gibi, bu son 
sayının ardından biz de yeni bir yayın yolculuğu-
na çıkacağız. Artık sizlerle 4 ayda bir yayımla-
nacak özel bir dergide buluşacağız. Çünkü Şişli 
Meslek Yüksekokulu ailesi hızla büyüyor, 4 yıl 
önce 9 program ve 400’ü aşkın öğrenci varken,  
bugün 22 program ve 2000’den fazla öğrencinin 
etkinliklerini sayfalarımıza sığdıramıyoruz. Son 
olarak Diş Protez Teknolojisi Programı da oku-
lumuza dâhil oldu. Dolayısıyla yılda bir yayım-
lanan gazete, etkinlikleri aktarmada yetersiz kal-
maya başladı. Biz de öğrenciler, öğrenci adayları 
ve velilerle daha sık bir arada olmak ve daha 
çok etkinlik paylaşmak amacıyla yeni bir yayın 
çıkarmaya karar verdik. Şişli Meslek Yükseko-
kulu’nun yenilenen Yayın Komisyonu ile 4 ayda 
bir sizlerle buluşacak güncel/aktüel bir dergi çı-
karmayı planlıyoruz. Dergi çalışmaları başladı 
bile…

Son sayımızda sizlerle 2015-2016 akademik yı-
lında öne çıkan etkinlik haberlerimizi paylaşıyo-
ruz. 2. Ulusal Şişli Sempozyumu’ndan, sektör 
işbirlikleri ve protokollerine, sertifikalı eğitim 
programlarından, öğrencilerin hazırladıkla-
rı tasarımların sergilerine kadar birçok etkinlik 
sayfalarımıza yansıdı. Bu sayıya asıl damgasını 
vuran ise öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk 
projeleri oldu. Öğrenciler farklı alanlarda, fark-
lı hedef gruplarına yönelik hazırladıkları sosyal 
sorumluluk projeleriyle topluma önemli mesajlar 
verdi, örnek çalışmalara imza attı.

Haberlerimizi keyifle okumanızı diliyoruz. Yep-
yeni bir yayında buluşmak üzere… 
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2. Ulusal Şişli Sempozyumu 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu “Çalışma Yaşamına Disiplinlerarası Yaklaşımlar” 
temasıyla 2. Ulusal Şişli Sempozyumu düzenledi.

Adalet Programı öğrencileri “Farkındalık Panelleri” 
düzenledi. İlk panele Av. Hülya Gülbahar ile Yakup 

Pınar Ark konuşmacı olarak katıldı. LGBT’li bireyler ile 
kadınların yaşadığı hak ihlallerine dikkat çeken konuk-
lar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaptı. 
“Çocuk Hakları ve İstismarı” konulu panelde ise, Avukat 
Alev Bezgin, Sosyolog Enver Bezgin ve Psikolog Zühre 
Çelen, çocuk hakları, suça itilen çocukların cezaevlerin-
de yaşadıkları sorunlar ve istismara uğrayan çocukların 
psikolojik durumlarına ilişkin öğrencilere bilgi verdi. 

ADALET BÖLÜMÜ
Adalet Programı

Öğr. Gör. İzzet Otru “İş Yaşamı 
Kapsamında Psikologların Hakları” 
eğitimi verdi.

Adalet Programı Öğr. Gör. İzzet 
Otru, Toplumsal Dayanışma 

İçin Psikologlar Derneği tarafın-
dan düzenlenen Öteki’siz Psikoloji 
Atölye Dizisi- 5 etkinliğine katıldı. 
Öğr. Gör. Otru, Çalışma Hayatı ve 
Psikologlar Modülü’nde “İş Yaşamı 
Kapsamında Psikologların Hakları” 
konulu eğitim verdi. 

Öğr. Gör. Otru ayrıca 2. Ulusal İs-
tanbul Şişli Sempozyumu’nda “İşye-
rinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Ve 
Ayrımcılık: Kavramlar, Tartışmalar 
ve Engelleyici Mekanizmalar” baş-
lıklı bildiri sundu. Bildiri katılımcılar 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Öteki’siz Psikoloji Atölyesi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Esente-
pe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 2. Ulu-

sal Şişli Sempozyumu’nda Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinden akademisyenler sözlü ve 
poster bildirileriyle bir araya geldi. Çalışma 
yaşamının politik, ekonomik, sosyal, kültürel 
ve psikolojik açıdan değerlendirildiği sempoz-
yumda, Prof. Dr. Aynur Aydın, Prof. Dr. Üzlifat 
Özgümüş, Prof. Dr. Nazife Güngör, Doç. Dr. 
Cihan Erdönmez, Doç. Dr. Rabia Özakın, Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Sedat Bekiroğlu oturum 

Çocuk işçiliği ile mücadele 

Sempozyum kapsamında Gülgün Der-
viş’in moderatörlüğünde “Çocuk 

İşçiliği ve Mücadele Atölyesi” düzenlendi. 
Çocuk işçiliğinin nedenleri ve sonuçlarının 
değerlendirildiği atölyede, çocuk işçiliğini 
engelleme yöntemleri üzerinde duruldu.

Akademisyenlerinden bildiriler

2. Ulusal Şişli Sempozyumu’na Şişli Mes-
lek Yüksekokulu akademisyenleri sözlü 

ve poster bildirileri ile katıldı. Yrd. Doç. Dr. 
M. Sedat Bekiroğlu, Öğr. Gör. Dr. Evin Do-
ğan, Öğr. Gör. İzzet Umut Çelik, Okt. Nesibe 
Yazgan Uslu sözlü bildirileri, Öğr. Gör. Arda 
Kebapçı, Öğr. Gör. Sevda Pınar Mehel Tutuk 
ve Öğr. Gör. Gülay Yıldırım ise poster bildi-
rileri ile sempozyumda yer aldı. 

başkanlıklarını yürüttü. “Çalışma Yaşamında 
Mobbing, Hukuksal Alan ve Çocuk İşçiler”, 
“Çalışma Yaşamına Tarihsel Bakış”, “Üretim 
ve Ekonomik Yapı”, “Çalışma Yaşamı, Kül-
tür-Sanat, Eğitim ve Teknoloji”, “Çalışma 
Yaşamında Siyasal/Yönetsel Politikalar”, 
“Örgütlenme, Güvenlik ve Yaşam Kalitesi” 
ile “Kent Kültür, Göç ve Çalışma Yaşamı” 
başlıklı oturumlarda, çalışma yaşamındaki 
sorunlar ve çözüm arayışları akademik 
tartışmaların odağında yer aldı. 

ADALET PROGRAMI

Adalet teşkilatının, mahkemelerin, 
cumhuruyet savcılıkları ile icra daire-
lerinin, yazı işleri müdürlükleri, ceza 
infaz kurumları ve seçim kurullarının 
ihtiyaç duyduğu kalifiye ara personelin 
yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

İş Olanakları:
Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş-
kilatları / Yazı İşleri Müdürlüğü / İcra 
Dairesi Müdürlüğü / Zabıt Katipliği / 
Ceza İnfaz Kurumları / Noterler / Hu-
kuk Büroları

Öğrenciler “Farkındalık Panelleri” düzenleyerek, 
kadın, çocuk ve LGBTİ bireylere yönelik hak 
ihlallerine çekti.

Farkındalık Panelleri



4
DİŞÇİLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Diş Protez Teknolojisi Programı

Şişli Meslek Yüksekokulu her yıl daha da 
büyüyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılına 
Diş Protez Teknolojisi Programı da dahil 
olacak. Yeni Program hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Yaşlı 
nüfusun toplam nüfus içindeki payının 
artışına paralel olarak sağlık hizmetlerine 
olan ihtiyaç da artıyor. Ağız ve diş sağlığı, 
sağlık hizmetleri içerisinde önemli bir 
yere sahip. Türkiye’de 2014 yılı itiba-
riyle ağız ve diş sağlığı konusunda faa-
liyet gösteren kurum sayısı, ağız ve diş 
sağlığı merkezi, diş hastanesi, diş eği-
tim hastanesi, diş polikliniği gibi, 255 

ŞMYO’da yeni program:
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ 

Şişli Meslek Yüksekokulu’nda özellikle 
sağlık programları öne çıkıyor. Öğrenciler 
bu programları çok tercih ediyor ancak sizin 
de özellikle sağlık programlarına ağırlık 
verdiğinizi söyleyebilir miyiz?

Aslında yalnızca sağlık programlarına ağır-
lık vermiyoruz. 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılında öğrenci alacağımız 20 farklı progra-
mın yalnızca yedi tanesi sağlık alanıyla ilgili. 
Programlarımızı açarken sağlık ya da diğer 
alanlarla ilgili olmasından çok ulusal ve böl-
gesel ihtiyaçları göz önünde bulunduruyoruz. 
Genel olarak meslek yüksekokullarının sağ-
lık programlarına ağırlık vermeye başladığı 
doğru. Bu biraz da taleple ilgili. Ancak, tekrar 
vurgulamak istiyorum; İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu olarak programlarımızın plan-
lanmasında odak noktamız ulusal ve bölgesel 
ihtiyaçlar. İçinde bulunduğumuz 2015-2016 
eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci aldığı-
mız dört yeni programımızın hiçbirinin sağlık 
programı olmaması -Alternatif Enerji Kay-
nakları Teknolojisi, Spor Yönetimi, Radyo 
ve Televizyon Programcılığı, Dış Ticaret- bu 
yaklaşımımızın en açık göstergesi.

Yeni döneme ilişkin planlarınız hakkında bilgi 
verir misiniz? Örneğin öğrencilere yepyeni bir 
eğitim alanı daha sunacaksınız, Şişli Meslek 
Yüksekokulu’nun yeni yerleşkesi hakkında da 
bilgi verir misiniz? 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Esentepe 
Yerleşkemizle birlikte Maslak Yerleşkemizi de 
hizmete sokacağız. Artan program ve öğrenci 
sayısı Esentepe Yerleşkesini ihtiyaçları karşı-
layamaz hale getirdiğinden dolayı böyle bir 
karar aldık. Maslak Yerleşkemiz tıpkı Esente-
pe gibi İstanbul’un en önemli iş merkezlerin-
den biri olan Maslak’ta yer alıyor. Yaklaşık 30 
bin metrekare kapalı alanı, geniş ve ferah açık 
alanları, sosyal ve sportif tesisleri ve teknolo-
jik altyapısı ile bu yerleşkede hem çok yüksek 
kalitede eğitim hizmeti vermek hem de sosyal 
ve kültürel faaliyetleri çok daha rahat gerçek-
leştirmek olanaklı olacak. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesine Diş Protez Teknolojisi Programı da dahil 
oldu. 

ve bu kurumlardaki ünite sayısı ise  18 bin 
70. Özel sektörün bu alandaki payı Sağ-
lık Bakanlığı’nı geride bıraktı. Ayrıca özel 
diş muayenehanelerinin sayısında da artış 
görüldü. Kurum ve ünite sayısında özellik-
le son yıllarda artış gözlendi ve bu nedenle 
2002 yılında bir diş ünitesi başına düşen nü-
fus 61 bin 632 iken 2014 yılında bu sayı 10 
bin 144’e geriledi.  Bütün bu veriler, artan 
ihtiyaç ve bunu karşılamaya dönük hizmet 
birimi sayısı, bu alanda görev yapacak 
teknik eleman gereksinmesini de son derece 
yüksek noktalara çekti. Yüksekokulumuzda 
2016-2017 eğitim-öğretim yılında hizmete 
başlayacak olan Diş Protez Teknolojisi 
Programı’nın temel amacı sözkonusu gerek-
sinmeyi karşılamak üzere iyi eğitim almış 
diş protez teknisyenleri yetiştirmek.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu program yelpazesini genişletiyor ve 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında yeni bir programı aday öğrencilerin tercihine sunuyor: 

Diş Protez Teknolojisi Programı. Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cihan 
Erdönmez ile yeni açılacak olan Diş Protez Teknolojisi Programı ve okulun gele-
cekteki planları hakkında söyleştik. 

“Esentepe 
yerleşkemizde 
hem çok yüksek 
kalitede eğitim 
hizmeti vermek 
hem de sosyal 
ve kültürel 
faaliyetleri çok 
daha rahat 
gerçekleştirmek 
olanaklı olacak.”



2015-2016 Özel Sayı

5

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ 
PROGRAMI

Diş Protez Teknikeri, kaybedilmiş 
dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden 
oluşturulmasını sağlamak amacıyla; 
diş hekimi tarafından planlanan tedavi 
şekline göre çene ve yüz bölgesine 
uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene 
protezlerinin laboratuvar çalışmalarını 
yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık 
teknikeridir.

İş Olanakları:
Devlet hastaneleri, diş hastaneleri, 
üniversite hastaneleri gibi kamu 
kuruluşlarında ya da özel diş protez 
laboratuvarlarında iş bulabilirler.  Ayrıca 
isterlerse kendi diş laboratuvarlarını 
açabilirler.

Şişli Meslek Yüksekokulu Halkla İliş-
kiler ve Tanıtım Birimi, İstanbul’un 

yanı sıra Malatya, Balıkesir, Kocaeli, 
Ankara ve Şanlıurfa’nın da aralarında 
bulunduğu birçok kentte öğrenci aday-
larıyla buluştu. İstanbul’un Sarıyer, 
Üsküdar, Kartal ve Bakırköy gibi ilçe-
lerinde de düzenlenen fuarlarda Halk-
la İlişkiler ve Tanıtım Müdürü Sema 
İnci’nin öncülüğünde tanıtım stantları 
açıldı. Öğrenci adaylarının yoğun ilgi 
gösterdiği stantlarda, üniversite tercih-
leri ve kariyer olanakları konusunda su-
numlar yapıldı, seminerler verildi.

Öğrenci adaylarıyla buluşma etkinlikleri
Şişli Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenen tanıtım etkinlikleri ve 
fuarlarda öğrenci adaylarıyla buluştu. 

Sesli Kütüphane ile 
işbirliği 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sesli 

Kütüphanesi, Sosyal Sorumluluk Projesi 
kapsamında kurumsal işbirliği görüşme-
si gerçekleştirdi. Radyo ve Televizyon 
Programcılığı Programı Başkanı Dr. Evin 
Doğan ile İstanbul Görme Engelliler Bilgi 
Merkezi Proje Koordinatörü Esra Kork-
maz ve Gönüllü Koordinatör Sosyolog 
Sonay Kaleci’nin katıldığı görüşmede, 
görme engelli bireyler için sesli kitap ve 
kütüphane hizmetlerine ilişkin kurumsal 
işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Dış Ticaret Programı Öğr. Gör. İbrahim 
Avcı’nın “İhracat Teşviklerinin Ulus-

lararası Pazarlamaya Etkisi” adlı kitabı ve 
Bankacılık ve Sigortacılık Program Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Selin Sarılı’nın, “Finansal Risk 
Yönetimi” ve “Finansal Krizler” bölümlerini 
yazdığı, “Finansal Piyasalar ve Kurumlar” 
isimli kitap okurla buluştu. 

Akademisyenlerden yayınlar ve bildiriler
Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri kitap, dergi ve uluslarararası/ulusal sempozyum 
bildirisi gibi birçok akademik çalışmaya imza attı. 

İnteraktif sergi: ÖTEKİ

Öğr. Gör. Aşkın Ulaş Kaba, Şişli Mes-
lek Yüksekokulu öğrencilerinin de ka-

tılımını olanak sağlayan interaktif bir sergi 
düzenledi. Ayrımcılık ve ötekileştirme ko-
nulu sergi kapsamında, “Benim İçin Fark-
lı Cinsel Yönelimler”, “Benim İçin Diğer 
Dinler ve Mezhepler”,  “Benim İçin Diğer 
Etnik Gruplar”,  “Benim İçin Mülteciler” 
ve  “Benim İçin Engelliler” başlıklı tab-
lolar oluşturuldu. Öğrencilerin fikirlerini 
yazdığı tablolar, farklı renklerle yorumlan-
dı ve görsel bir grafik sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Y. Özhan Türker ile Prof. Dr. 
Aynur Aydın tarafından hazırlanan “Çevresel 
Etki Değerlendirme Sürecinde Muafiyetler” 
adlı makale İstanbul Barosu Dergisi’nde ya-
yımlandı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğr. 
Gör. Leyla Bektaş’ın “Belgeseller Aracılığıy-
la Kent Mekânının Dönüşümüne Bakmak” 
adlı makalesi Doğu Batı Dergisi'nde yer aldı. 
Moda Tasarımı Programı Öğr. Gör. Cantürk 
Öz’ün yazarları arasında bulunduğu bildiriler 
de Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pa-
zar Araştırmaları Dergisi’nde yayımlandı ve 
“Fashion on the  Move: Rethinking Design” 
isimli 10. Uluslararası Moda Konferansı’nda 
sunuldu.

Yrd. Doç. Dr. Ergün Gümüş, Yrd. Doç. Dr. 
Y. Özhan Türker, öğretim görevlileri Dr. Evin 
Doğan, İzzet Umut Çelik, Gökçin Çubukçu, 
Elif Miral Oktay, Tülay Özübek, Göknur 
Sözüneri, Eda Cerit, Özen İnam, Uğur Ba-
ran Hanağası, Gökçe Bağcı, Derya Gündüz 
Hoşgör ve Sema Tütüncü ile Okt. Nesibe 
Yazgan Uslu’nun aralarında bulunduğu çok 
sayıda akademisyenin bildirileri çeşitli ulu-
salararası/ulusal sempozyum, kongre veya 
çalıştaylarda sunuldu. 
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SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK 
HİZMETLERİ PROGRAMI

Saç bakımı, cilt bakımı ve güzellik 
alanlarında teknoloji destekli eğitim 
vererek, sektörün istediği nitelikte tek-
nik becerilere sahip elemanlar yetiş-
tirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere 
uygulamalarla desteklenmiş kaliteli 
eğitim verilmekte, iş imkanları sunul-
maktadır.

 İş Olanakları:

Kuaför Salonları
Cilt Bakım Merkezleri
Masaj Salonları
Sağlık Kurumları ve Kuruluşları

Forestanbul Doğa ve Macera Parkı’nda 
gerçekleştirilen etkinlikte, 2. sınıf 

öğrencileri tarafından hazırlanan makyaj 
tasarımları bir defile ile beğeniye sunuldu. 
1. sınıf öğrencilerinin mankenliğinde 
sunulan ve dönem makyajlarını içeren 
tasarımlar nostalji rüzgarı estirdi. Etkinliğe 
Üsküdar İMKB Mesleki ve Anadolu Teknik 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencileri, “Geçmişten Günümüze 
Güzellik” konulu mezuniyet şovu düzenledi. 

Geçmişten günümüze Güzellik Şovu

Lisesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Programı öğretmenleri ve öğrencileri de 
konuk oldu. Şov gösterisinin ardından 
Naturfoot El ve Ayak Sağlığı Firması 
kurucusu Derya Sarı “El ve Ayak Bakımı” 
konulu sunum yaptı. Etkinlik, konukların 
Forestanbul Macera Parkı’nda heyecanlı 
ve eğlenceli vakit geçirmesiyle son buldu. 

Uzmanlardan seminerler dizisi 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencileri, sektörün öncü isimlerinin düzenlediği 
seminerlere katılma fırsatı buldu. 

Liseli öğrencilerle cilt 
bakımı eğitimi

Lise öğrencileri Saç Bakımı ve Güzellik 
Hizmetleri Programı’nın konuğu oldu.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Prog-
ramı öğrencilerine yönelik uygulamalı 

cilt bakımı ve kozmetik ürünleri semine-
ri düzenlendi.  Babor Ürün Müdürü Sema 
Bülbüloğlu ve eğitim uzmanları tarafından 
verilen seminere,  Ataşehir Özel Eğitim 
Merkezi Saç Bakımı Bölümü öğrencileri de 
katılma fırsatı buldu. ATT Kozmetik Eği-
tim Sorumlusu Sema Genç de, “Cilt Bakım 
Ürünleri ve Teknikleri” konulu seminer 
sundu. Kalıcı makyaj eğitimi alan öğrenci-
ler sertifika almaya hak kazandı.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Prog-
ramı öğrencileri, Saç Bakım Atölyesi’nde 

Artistik Kuaförler Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Eğitim Komisyon Başkanı Habip 
Örs tarafından verilen seminere katıldı. Sek-
töre bilgilerini ve deneyimlerini aktaran Örs, 

öğrencilere iş yaşamlarında ve staj uygulama-
larında destek sözü verdi. 6th Touch Kuaför İş-
letmecisi Serkan Karadağ da öğrenciler ile bir 
araya gelerek uygulamalı saç tasarımı semineri 
verdi. Karadağ ayrıca, öğrencilere staj konu-
sunda destek vereceklerini ifade etti. 
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Uluslararası Bilim ve Eğitim Federasyonu 
Başkanı  Ali İlseven, Saç Bakımı ve Güzellik 

Hizmetleri Programı’nın konuğu oldu. Konferans 
Salonu’nda öğrencilerle buluşan İlseven, 
“Bugünün Gençleri ve Yarının Liderleri Eğitim 
Projesi” konulu seminer verdi. Öğrencilerin 
yoğun ilgisiyle karşılaşan İlseven, seminerin 
ardından katılımcılara sertifikalarını takdim etti. 

Öğrencilere
sertifikalı eğitim 

Öğrencilerden fuar ziyaretleri

Fitokozmetik eğitimi

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Prog-
ramı öğrencileri, Zeytinburnu Tıbbi Bit-

kiler Bahçesi’ni ziyaret etti.  Öğrenciler, 
Tıbbi Bitkiler Uzmanı ve Kişisel Bakım 
Koçu Seda Sakacı tarafından verilen “Fito-
kozmetik” konulu eğitim seminerine katıl-
ma fırsatı buldu. 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Programı öğrencileri, Beauty Eurasia 

Uluslararası Güzellik Fuarı ile İstanbul 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Güzel-
lik ve Bakım Fuarı’nı ziyaret etti. Öğren-
ciler, fuara katılan uluslararası firma tem-
silcileriyle tanışarak, yeni çıkan teknoloji 

ve ürünleri piyasaya sürülmeden önce ya-
kından görme ve deneme şansını elde etti. 
İstanbul Erkek Berberler Odası standını 
ziyaret eden öğrenciler, Oda Başkanı Şük-
rü Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Turan 
Demir ile sektördeki gelişmeler hakkında 
sohbet etti. 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencileri güzellik ve bakım fuarlarını 
ziyaret etti.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 
öğrencileri Loreal, Wella Professionals, 
Babor, 6th Touch, ATT Kozmetik gibi 
sektörün öncü firmalarıyla buluştu.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 
Programı öğrencileri, 2015-2016 

akademik yılında mesleki eğitimin yanı 
sıra sektörün öncü firmaları tarafından 
düzenlenen profesyonel eğitimlere katılma 
fırsatı buldu.  Öğrenciler ilk olarak, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Şişli Meslek 
Yüksekokulu, Artistik Kuaförler Derneği ve 
Loreal Akademi işbirliğinde düzenlenen 3 
günlük eğitim programına katılarak sertifika 
almaya hak kazandı. Öğrenciler ayrıca 
Wella Stüdyo Akademi’de düzenlenen Wella 
Professionals Eğitim Semineri’ne, Babor 
Ürün Müdürü Sema Bülbüloğlu tarafından 
verilen “Kozmetik Ürün Çeşitleri ve 
İçerikleri” konulu seminere ve Kalıcı Makyaj 
Uzmanı Yeliz Çetinkaya tarafından verilen 
eğitime de katıldı. Öğrenciler sektörün öncü 
isimlerinin verdiği profesyonel eğitimleri 
başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. 

‘Bugünün Gençleri,  Yarının Liderleri’
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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 / 
Turizm ve Spor Merkezlerinin 
Çocuk Oyun Alanları / 
Dikey Geçiş İle Lisans Eğitimine Devam 
Edenler İçin Akademik Kariyer

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Çocuk Gelişimi Programı 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 

program öğretim görevlileri eşliğinde 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen “Okul Öncesi Eğitim Zirvesi”ne 
katıldı. Öğrenciler,  Montessori Eğitim 
Sistem Uzmanı Dr. Emine Eraslan ta-
rafından verilen uygulamalı eğitim ile 
Uzman Psikolog Merve Terim Çetin’in 
“Anaokulunda İlk Gün” konulu semi-
nerine katıldı. Şişli Ahşap Oyuncak 
Atölyesi’ni ziyaret ederek, teorik ve 

Öğrencilere etkinlikler dizisi

uygulamalı eğitim alan öğrenciler, Hikaye 
Anlatıcısı, Tiyatro ve Dans Pedagogu Nazlı 
Çevik Azazi’nin konuk olduğu “Ahu Akın 
Şahin ve Hale Ersöz Bozacı söyleşisine ka-
tıldı. Öğrenciler ayrıca, Gems ve Duyusal 
Bütünleme eğitimine katılma şansı buldu. 

‘Karanlıkta ve Sessizlikte Diyalog’ 

‘Karanlık Dünyalara 
Ses Ver’

Çocuk Gelişimi Programı, öğrencilerin kariyer olanaklarını geliştirmek amacıyla seminerler, 
sertifika programları ve atölyeler düzenledi.

Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk 
Gelişimi Programı öğrencileri, 

Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi 
kapsamında görme engelli çocuklar 
için proje hazırladı. Öğrenciler, “Ka-
ranlık Dünyalara Ses Ver” adlı proje 
kapsamında Türkan Sabancı Görme 
Engelliler Merkezi’nde eğitim gö-
ren görme engelli 8. sınıf öğrencileri 
için TEOG Sınav Soruları Kitabı 
seslendirdi. Öğrenciler ayrıca, görme 
engelli çocuklarla keyifli vakit 
geçirerek, sınav stresini bir nebze 
olsun azaltmaya çalıştı. 

Çocuk Gelişim Programı öğrencileri 
görme engelli çocuklar için TEOG 
Sınav Soruları Kitabı seslendirdi. 

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 
Dünya Kulak ve İşitme Günü dolay-

sıyla öğretim görevlileri eşliğinde “Ses-
sizlikte Diyalog” etkinliğine katıldı.  Öğ-
renciler ayrıca Şişli Belediyesi ve Çocuk 
Eğitim Derneği tarafından Şişli Kent 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe 
katıldı. Öğrenciler, Karanlıkta Diyalog et-
kinliğini de ziyaret ederek, görme engelli 
bireylerin yaşadıklarını deneyimledi.  

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog 
etkinliklerine katıldı. 
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Yaratıcı Drama semineri

Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Öğr. 
Gör. Gökçe Gülen, İzmir’de düzenle-

nen “Okul Öncesi Semineri’ne katılarak, 
“Yaratıcı Drama ve Duygusal Zekâ” konulu 
sunum yaptı. Öğr. Gör. Gülen ayrıca, Şişli 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla, 
hizmet içi eğitim kapsamında ataması 
gerçekleşen öğretmen adaylarına yönelik 
“Yaratıcı Drama” semineri verdi. Öğr. Gör. 
Gülen’in “Çocuklarda Kültür Sanat” adlı 
makalesi E-Bebek Dergisi’nde yayımlandı. 

Oyuncak ve kostüm 
sergisi

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 
uygulamalı derslerde ürettikleri oyuncak 
ve kostümleri sergiledi.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri 
2015-2016 akademik yılında 

uygulamalı dersler kapsamında ürettikleri 
oyuncak ve kostümden oluşan materyalleri 
sergiledi. Fuaye Alanı’nda düzenlenen 
serginin açılışını Şişli Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Cihan Erdönmez yap-
tı. Sergide büyük beğeni toplayan ürün-
ler, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde bir 
anaokuluna gönderildi.  

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri 
Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi 

kapsamında dikkat çekici projelere ve et-
kinliklere imza attı. Öğrenciler, Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk 
Cerrahisi Polikliniği’nde tedavi gören hasta 
çocuklar için Çocuk Oyun Alanı oluşturdu. 
Öğrenciler, yardım kampanyası ve kermes 
düzenleyerek elde ettikleri gelirle Smith 
lemli opitz tanısı konulan bir çocuğa protez 
ayakkabı temin etti ve çocuğun tedavisine 
katkıda bulundu. “Kelebek Çocuklar” adlı 
projeyi hayata geçiren Fulden Uras ile Epi-
dermolizis Bülloza’yı konuk eden öğrenci-
ler, “Kelebek Hastalığı” konulu söyleşiye 
katıldı.  Söyleşi sonrası kermes düzenle-
yen öğrenciler, elde ettikleri geliri Hayaller 
Gerçek Olsa Derneği’ne bağışladı. 

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri 
Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi 

kapsamında, Mustafa Sarıgül İlköğretim 
Okulu’na destek kampanyası düzenledi. 
Öğrenciler proje ile okul kütüphanesini, 
oyun alanını ve okul aile birliği odası-
nı yeniledi. Kütüphanenin açılışına Şişli 
Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mustafa Sarıgül ile program öğ-
retim görevlileri katıldı. 

Sorumluluk projelerinin odağı: Çocuklar
Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri sosyal sorumluluk projelerini çocuklara adayarak, 
kütüphane ve oyun alanı yaptı. 

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Mustafa Sarıgül İlköğretim Okulu'na yeni bir 
kütüphane ve oyun alanı yaptırdı. 

İlköğretim okuluna kütüphane
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TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

TURİZM VE OTEL 
İŞLETMECİLİĞİ

PROGRAMI

Ülkemizde gelişen turizm  sektörünün 
ihtiyaç duyduğu gerekli donanıma sahip, 
mesleki yabancı dile hakim, bilgisayar 
teknolojilerini kullanabilen, dünya tu-
rizmindeki en son gelişmeleri yakından 
izleyen, vizyonu geniş ve sürekli gelişi-
me açık personeller  yetiştirmeyi hedef-
lemektedir.

İş Olanakları:

Oteller/
Tatil Köyleri/
Turizm ve Seyahat Acenteleri / 
Çeşitli Ulaştırma Şirketleri /
Turizm Rehberliği / 
Havayolu Şirketleri /
Turizm ve Kültür Bakanlığı / 
Kongre ve Konferans Merkezleri /

Liman İşletmeleri / 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı 
Öğr. Gör. Arif Emre Erden, “Engelsiz Türkiye 

İçin Ben de Varım” etkinliğine jüri üyesi olarak 
destek verdi. Adil Sosyal Tüm Engelli Dostla-
rı (ASTED) tarafından Güneşli Gastronomet-
ro’da gerçekleştirilen etkinlikte, 15 engelli birey 
gözetmen şefleri eşliğinde bir saatte en iyi yeme-
ği yapmak için yarıştı. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği progra-
mı öğrencileri, Tur Operatörlüğü ve 

Seyahat Acenteliği Dersi kapsamında 
İstanbul’un tarihi ve kültürel zengin-
liklerini barındıran mekânları ziyaret 
etti. Öğrenciler Dolmabahçe Sarayı, 
Dolmabahçe Saat Kulesi ve Dolma-
bahçe Camii’ni kapsayan bir tur prog-
ramı ile profesyonel çalışma hayatının 
ilk deneyimini yaşadı. Öğrencilerin 
tur programı “Gizemli Tur” adını 
verdikleri, Yerebatan Sarnıcı ve Aya-
sofya’nın büyülü dünyasına ziyaret ile 
devam etti. Öğrenciler ayrıca Üsküdar 
Mihrimah Sultan Camii ve Kız Ku-
lesi’ni kapsayan bir tur programı or-

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri 
Down Sendromu Farkındalık Günü’ne dikkat 

çekmek amacıyla keyifli bir etkinliğe imza attı. 
Öğrenciler, Özel Yağmur Çocukları Rehabilitasyon 
ve Eğitim Merkezi’nde eğitim gören Down Send-
romlu 50 çocuğa yönelik Kemerburgaz Macera 
Parkı’nda “Bir gülümsemede bin umut, haydi sen 
de gel, elimden tut” adıyla renkli bir organizasyon 
gerçekleştirdi. Oyun parkurları, illizyon gösterileri, 
tahta bacak şovu, dans yarışmaları, palyaço gösteri-
leri ve ikramların yer aldığı etkinlikte Down Send-
romlu çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklarla 
birebir ilgilenen öğrenciler, mutfak beceriler, karşı-
lama ve ağırlama bilgileri ve servis yeteneklerini de 
sergiledi. 

“Bir gülümseme bin umut” etkinliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri 
Down Sendromlu çocuklar ile Lösemili çocukların 
anneleri için renkli organizasyonlar düzenledi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri, İstanbul’un tarihi ve kültürel 
zenginliklerini barındıran mekânları ziyaret etti. 

Tur operatörlüğü deneyimi

Yemek yarışmasında jüri üyeliği  

ganize etti. Öğrencilerin son rotası ise Zeyrek 
Bölgesi oldu. Süleymaniye Camisi, Bozdoğan 
Kemeri, Şehzadepaşa Camisi ve tarihi Vefa Bo-
zacısı’nı ziyaret eden öğrenciler, yaptıkları su-
numlarla turistlerin beğenisini topladı.  
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Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı öğrencileri, 2015-

1016 akademik yılında, teorik ve 
uygulamalı derslerin yanı sıra, 
fuar ve festival ziyaretleri ile 
sektördeki gelişmeleri yakından ta-
kip etti. Öğrenciler, program öğretim 
görevlilerinin eşliğinde 2. İstanbul 
Coffee Festival’e katıldı. Haydar-
paşa Garı’nda gerçekleştirilen fes-
tivalde sektörün öncü firmalarının 
temsilcileriyle tanışan öğrenciler, 
dünyanın farklı bölgelerinden gelen 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri sektörün önde gelen 
firmalarının düzenlediği fuarları ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle 
buluştu.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri, 
Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi kapsamında sokak 

hayvanlarının yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Öğ-
renciler ilk olarak HAÇİKO Derneği yetkililerini ağır-
layarak,  sokak hayvanlarına ilişkin bilgi aldı. Kermes 
düzenleyen öğrenciler, elde ettikleri geliri hayvanların 
bakımında kullanılmak üzere HAÇİKO Derneği’ne ba-
ğışladı.

‘El Bebek Gül Bebek’

Öğrenciler ayrıca prematüre doğan bebeklere yardım 
etmek için bir etkinlik düzenledi. El Bebek Gül Bebek 
Derneği temsilcilerini Şişli Meslek Yüksekokulu Kon-
ferans Salonu’nda ağırlayan öğrenciler, erken doğan be-
bekler hakkında bilgi edindi. Öğrenciler daha sonra ge-
liri prematüre bebeklerin bakımında kullanılmak üzere 
kermes düzenleyerek, duyarlılık mesajı verdi. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 
öğrencileri, kanser hastası çocukların 
anneleri için bir gezi programı düzenledi. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrenci-
leri Kanser Haftası dolayısıyla, haftanın onur 

konukları olarak lösemili çocukların annelerini 
ağırladı. Annelerin bir günlüğüne dahi olsa farklı 
ve sadece onlara özel bir etkinlikle moral bulması-
nı amaçlayan öğrenciler, Eyüp Sultan’da bir kah-
valtı etkinliği ile organizasyona başladı. Kahvaltılı 
sohbetin ardından annelerle birlikte Pier Loti’de 
gezi düzenleyen öğrenciler, tarihi bölgelerin tanı-
tımını yaptı.

Annelere özel gezi programı 

Sokak hayvanları için yardım 
projesi

Fuar ziyaretleri

kahvelerinden tatma şansı buldu. 
Öğrenciler ayrıca ACE of M.I.C.E. 
Exhibition Kongre Toplantı ve Et-
kinlik Sektörü Fuarı’nı da ziyaret 
etti. Sektör temsilcilerinin düzenle-
dikleri söyleşilere katılan öğrenciler, 
sektördeki yeni gelişmeleri yakından 
takip etme fırsatı buldu. Öğrenciler 
ayrıca, Radisson Oteller Grubu yöne-
ticilerinden Suat Şen ve Betül Saraç’ı 
ağırlayarak, sektördeki gelişmeler ve 
deneyimleri hakkında bilgi aldı.  
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TASARIM BÖLÜMÜ
Grafik Tasarımı Programı
Moda Tasarımı Programı

MODA TASARIMI PROGRAMI

Moda Tasarımı Programında sektörün be-
lirtilen ihtiyaçlarına yönelik olarak; moda 
olgusunu, tasarım kriterlerini, moda trend-
lerini, konfeksiyon bilgisini, aksesuar 
tasarım ve üretim tekniklerini kapsayan 
bilgisayar destekli ders içerikleriyle, moda 
alanında uzman tasarıma ve moda danış-
manı elemanları sektöre kazandırmayı he-
deflemektedir. 

İş Olanakları:

Tekstil fabrikalarının desen tasarım, ürün 
geliştirme departmanlarında, moda evle-
rinde modelhanelerde, moda ajanslarında, 
işletmelerin ihracat birimlerinde (yurt dışı 
bağlantılarla gerçekleştirilen ithalat ihra-
cat ve müşteri ilişkileri departmanlarında), 
tasarım stüdyolarında, bilgisayar tekstil ve 
tasarım programları eğitimini veren, pa-
zarlamasını yapan kurumlarda çalışabilir,

Moda Tasarımı Programı, teorik ve uygula-
malı eğitimin yanı sıra, uygulama atölye-

leri, workshoplar ve sektör ziyaretleri ile öğren-
cilerin mesleki gelişimleri için önemli fırsatlar 
sundu. Öğrenciler, PolyPattern tarafından veri-
len bilgisayarlı yazılım sistemi eğitim ile Pol-
ytropon Bilişim Hizmetleri Firması’nın düzen-
lediği Digitizer ve Plotter Cihazları Kullanım 
Eğitimi’ne katıldı. Öğrenciler Vakko Esmod 
Moda Akademisi eğitimcileri tarafından düzen-
lenen ‘Drapaj Tekniğiyle Tayyör Ceket Tasarımı 
Uygulama Atölyesi’ workshop etkinliğinde yer 
aldı. Öğrenciler, Texword Fuar, İnvito /Emoteks 
Abiye Firması ile Yargıcı ve COS markalarının 
Zorlu Center’de bulunan mağazalarını da ziya-
ret etti.

‘Pentür’le Sihirli Dokunuşlar’ 

Öğrenciler ayrıca geleneksel sanatlardan 
biri olan Pentür sanatıyla panço tasarladı. 
Öğrencilerin tasarımları, “Pentür’le Si-
hirli Dokunuşlar” adıyla sergilendi. Şişli 
Meslek Yüksekokulu Fuaye Alanı’nda 
sergilenen tasarımlar büyük beğeni top-
ladı. Öğrenciler, “Yılbaşı Koleksiyonu” 
adıyla bir sergi daha düzenledi. Öğrenciler 
ayrıca, Kalıp Hazırlama dersi kapsamında 
minyatür çalışmalarından oluşan tasarım-
larını “Kağıttan Kumaşa” adlı sergide be-
ğeniye sundu.

Moda Tasarımı Programı öğrenci-
leri, renkli ve yaratıcı tasarımla-

rından oluşan sergilerini Şişli Meslek 
Yüksekokulu Fuaye Alanı’nda sergile-
di. Öğrenciler ilk olarak, sanat türlerin-
den esinlenerek drapaj tekniğiyle hazır-
ladıkları tasarımları “Tasarımın Sanat 
Yolculuğu” adıyla beğeniye sundu. Şişli 
Meslek Yüksekokulu Fuaye Alanı’nda 
düzenlenen sergi büyük ilgi gördü. 

Moda Tasarımcıları Tanju Babacan ile Muammer 
Ketenci öğrenciler ile bir araya geldi. 

Moda Tasarımı Programı’nın konuğu olarak Şişli 
Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret eden modacı-

lar Tanju Babacan ile Muammer Ketenci iş ve moda 
yaşamı hakkında öğrencilerle söyleşi düzenledi. 
Moda Tasarımı Programı öğrencileri ayrıca ‘Medya 
Moda Dünyasına Nasıl Yön Veriyor?' konulu etkinlik 
ile ünlü moda ve kostüm tasarımcısı Nur Yerlitaş’ın 
yer aldığı bir söyleşiye de katıldı. 

Moda Tasarımı Programı, uygulama atölyeleri, 
workshoplar, ünlü moda tasarımcılarıyla 
buluşma etkinlikleri ve sektör ziyaretleri ile 
mesleki eğitimde fark yarattı. 

Moda Tasarımı Programı
eğitimde fark yarattı

Ünlü tasarımcılar ŞMYO'da

Moda Tasarımı Programı öğrencileri, 
tasarımından dikimine tüm detaylarını 
hazırladığı iç giyim ürünlerini İFEXPO 
2016 Uluslararası İstanbul İç Giyim ve 
Çorap Fuarı’nda sergiledi. 

Öğrenciler İFEXPO’da

Tasarımın sanat yolculuğu
Sanat ve modayı tasarımlarında buluşturan Moda Tasarımı Programı öğrencileri, 
hazırladıkları çalışmaları beğeniye sundu.
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GRAFİK TASARIMI PROGRAMI

Programda yetişen grafik tasarımcı-
ların kültürlü, toplumun estetik zevk-
lerini geliştiren, grafik buluşları uy-
gulama alanlarına aktaran, imgelere 
akıl yoluyla yeni fonksiyonlar kazan-
dırabilen, içinde yaşadığı toplumun 
kültür değerlerini çağdaş bir yorum 
ile yeni sentezlere ulaştıran kişiler ol-
maları hedeflenmektedir.

İş Olanakları:
Matbaalar
Yayın Kuruluşları
Grafik Tasarım Stüdyoları
Reklam Ajansları

Sektör temsilcileriyle 
buluşma

Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, Do-
ğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Nazan Erkmen’i ağırladı. Öğ-
renciler ayrıca Boyner Holding Kurumsal İleti-
şim Yöneticisi Ece Ergunsü ve Boyner Holding 
İnsan Kaynakları & İç İletişim Yetkilisi Bahar 
Bayraktaroğlu ile Shimart Reklam Sahibi Onur 
Bozkurt’un konuk olduğu söyleşilere katılarak, 
sektör temsilcileriyle buluşma şansı yakaladı.

Öğrencilerinden fuar ve sergi ziyaretleri 

Sempozyum organizasyonu

Grafik Tasarımı Programı Başkanı Öğr. 
Gör. Gökçin Çubukçu ile Öğr. Gör.  

Göknur Sözüneri, Yunanistan’ın Sakız 
Adası’nda gerçekleştirilen I. Internatio-
nal The Art of Authenticity Symposium’da 
Düzenleme ve Yürütme Kurulu üyesi olarak 
yer aldı. Öğr. Gör. Çubukçu aynı zamanda 
3rd International Conference on Educati-
on, Social Sciences and Humanities (SO-
CIOINT 2016) konferansında oturum baş-
kanlığı görevini yürüttü. 

‘Hadi Yapalım Aşkım’ kitabı

Şişli Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Aşkın 
Ulaş Kaba’nın, “Hadi Yapalım Aşkım” adlı 

kitabı raflarda yerini aldı. Anı kitabı olarak ta-
sarlanan kitap, okuyucuyu da kitabın tasarım-
cısı/yazarı haline getiriyor. Kitap, “Anılarımızı 
kaydetmenin ve onları paylaşmanın pek çok 
yolu var. Bu kitap tam da bunun için oluşturul-
du. Sevdiğiniz kişiyle birlikte boyayın, kesim, 
biçin, yapıştırın; mutlu anlar yaratın. Bittiğinde 
ortaya eşsiz bir anı kitabı çıksın. Durmayın aş-
kınızı tasarlayın, çünkü aşk tasarlamaktır.” me-
sajı veriyor. 

Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, 
teorik ve uygulamalı eğitimlerini ser-

gi, fuar ve sektör ziyaretleriyle destekleme 
fırsatı buldu. Öğrenciler, Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde Zero Sergisi, İstanbul Mo-
dern’de Sanatçı ve Zamanı Sergisi ile 14. 
İstanbul Bienali Tuzlu Su Sergisi, Topha-

Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, grafik, sanat ve tasarım konulu fuar ve sergileri 
ziyaret etti, sektör önde gelen temsilcileriyle buluştu.

ne-i Amire’de Akademide 50 Yıl Devrim 
Erbil Sergisi, TÜYAP Fuar Merkezi’nde 
25. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, Gü-
neş Sigorta Sanat Galerisi’nde Atlar ve 
Yazıtlar Sergisi ile Marmara Üniversitesi 
Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen Bakışlar Sergisi’ni ziyaret etti. 

Grafik Tasarımı Programı 
Öğr. Gör. Eda Cerit ve 

öğrenciler,  İHKİB Kağıthane 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Giyim Üretim Tekno-
lojisi öğrencileri ile birlikte 
workshop düzenledi. Etkinlik-
te moda illüstrasyon çizimleri 
üzerinde kumaşlarla kolaj uy-
gulaması yapıldı.

Lise öğrencileri ile workshop
Grafik Tasarım Programı lise öğrencilerine yönelik workshop düzenledi.
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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 kuruluşları

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 / Tedavi ve 

Planlama Üniteleri

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

İlk ve Acil Yardım Programı 
öğrencileri 2015-2016 akademik 

yılında birçok başarıya imza attı. 
Öğrenciler, ilk olarak Paramedik 
Derneği tarafından düzenlenen 
2. Üniversitelerarası Ambulans 
Rallisi’ne katıldı. İki etapta birincilik 
kazanan öğrenciler bir etapta da 
ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Öğrencilere Onkoloji 
semineri

Şişli Meslek Yüksekokulu Radyoterapi 
Programı, İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji 
Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Yavuz Diz-
dar’ı ağırladı. Öğrencilerle buluşan Yrd. 
Doç. Dr. Dizdar radyasyon onkolojisi 
hakkında bilgi verdi.

İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri, 7 okulun bahçesine yüzlerce fidan ekerek 
doğayı koruma ve duyarlılık mesajı verdi.

Paramedik Günü 
etkinliği

Paramedik öğrencilerine birincilik ödülleri

Öğrenciler aynı zamanda Ankara’da 
düzenlenen 1. Ankararalli 
Paramedikler Öğrencileri Hayat 
Kurtarma Yarışması’nda Şişli 
Meslek Yüksekokulu’nu temsil etti. 
Birçok etapta derece alan öğrenciler, 
genel klasmanda birinci oldu. 
Öğrencilere birincilik madalyaları 
ve kupa takdim edildi.

İlk ve Acil 
Yardım Programı 
öğrencileri, 2. 
Üniversitelerarası 
Ambulans Rallisi 
ve 1. Ankararalli 
Paramedikler 
Öğrencileri 
Hayat Kurtarma 
Yarışması’nda 
ödüller kazandı.

Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil 
Yardım Programı öğrencileri, doğanın 

ekolojik dengesinin korunması için fidan 
dikiminin öneminden hareketle bir proje 
geliştirdi. Doğa gönüllüsü öğrenciler, Sos-

yal Sorumluluk Projesi Dersi kapsamında 
hazırladıkları proje kapsamında, Milli Eği-
tim Müdürlüğü’ne bağlı 7 okulun bahçesi-
ne 314 fidan dikti. Öğrenciler projeleriyle 
“Doğayı koruyalım” mesajı verdi.

Doğa gönüllüsü öğrencilerden fidan dikimi 

Şişli Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil 
Yardım Programı, 22 Aralık Para-

medik Günü dolayısıyla bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. İnsan Kaynakları 
Danışmanı Erim Hısım öğrencilere 
yönelik “Sit Dovn Şov” adlı seminer 
düzenledi. Öğrenciler ayrıca Parame-
dik Derneği’nden Hasan Yurtseven ile 
bir araya geldi. Mezun öğrenciler de 
etkinliklere katıldı. 



2015-2016 Özel Sayı

15
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Yaşlı Bakımı Bölümü

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

Bakım hizmeti konusunda gerekli  bilgi, 
beceri ve değerleri bütünleştirip,  çok 
iyi bir değerlendirme ve benimseme ile; 
kamu alanı, özel alan ve sivil toplum  
örgütlerinde yaşlı bakımı hizmetlerinde  
uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip 
iyi  eğitilmiş sağlık elemanları yetiştir-
meyi amaçlamaktadır.  

 İş Olanakları:

Kamu Kuruluşlarının Yaşlı Bakım Üni-
teleri / Özel Kuruluşların Yaşlı Bakım 
Üniteleri / Belediyeler / 
Hastaneler  / Huzurevleri /
Yaşlı Bakım Evleri /
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumları 

Yaşlı Bakımı Programı, öğrencilerin 
staj ve çalışma yaşamlarına kat-

kı sağlamak üzere, sektörün önde gelen 
firmaları ile çözüm ortaklığı anlaşmaları 
yaptı. Yaşlı Bakımı Programı öğretim 
görevlilerinin öncülüğünde Evdeki Ba-
kıcım Şirketi, Doktor Şefkat Yaşlı Ba-
kım Merkezi ve Akasya Yaşam ve Bakım 
Merkezi ile çözüm ortaklığı protokolleri 
imzalandı. Çözüm ortaklığı ve işbirliği 
protokolleri çerçevesinde, Yaşlı Bakımı 
Programı öğrencilerine ve mezunlarına 
staj ve işe alımda öncelik tanınacak. 

Sektörle işbirliği protokolleri

Yaşlı Bakımı Programı 4. yılında da 
Türk Kızılayı’na kan bağışında bulun-

mak üzere bir kampanya düzenledi. Daha 
önce “Genç Nesil Kan Verir” kampanyasına 
destek veren Yaşlı Bakımı Programı bu yıl 
ise, “Bir Bağış 3 Can” adıyla kampanya dü-
zenledi.  Kampanya kapsamında Yaşlı Bakı-
mı Programı öğrencileri öncülüğünde Türk 
Kızılayı’na kan bağışı yapıldı.  

Zihinsel engelli 
çocuklarla etkinlik

Yaşlı Bakımı Programı 2. sınıf öğrenci-
leri Sosyal Sorumluluk Projesi Dersi 

kapsamında zihinsel engelli çocuklara yöne-
lik bir proje hazırladı. Öğrenciler, “Engelli 
insanlarını önemsemeyen bir toplum, insan 
olmayı önemsemeyen bir toplumdur” sözün-
den hareketle, zihinsel engelli çocuklar için 
etkinlik keyifli bir organizasyon düzenledi. 
Öğrenciler, Bizim Çocuklarımız Özel Reha-
bilitasyon Merkezi’nde eğitim gören çocuk-
larla birlikte Darıca Faruk Yalçın Hayvanat 
Bahçesi’ni ziyaret etti. 

Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri Down Cafe’yi ziyaret  ederek,“Onların bizden hiçbir eksiği 
yok +1 Kromozom ile bizden fazlalar” mesajı verdi. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı, sektörün önde gelen firmaları ile 
kurumsal işbirliği ve çözüm ortaklığı protokolleri imzaladı. 

Öğrencilerden Kızılay’a kan bağışı 
Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri “Bir Bağış 3 Can” kampanyasına destek vererek kan bağışında 
bulundu. 

Öğrencilerden Down Cafe ziyareti

Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri, 
zihinsel engelli çocuklarla birlikte 
hayvanat bahçesini ziyaret ederek 
farkındalık ve duyarlılık mesajı verdi.
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YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
Spor Yönetimi Programı
Yerel Yönetimler Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI

Spor Yönetimi Programı’nın amacı, spor 
hizmetleri ve rekraasyon hizmetleri su-
nan organizasyonlarla birlikte kamu ya 
da özel sektörlerinin farklı düzeylerdeki 
pozisyonlarda sportif faaliyetlerle ilgili 
kararların alınması ve uygulanması için 
gerekli mesleki beceriye sahip spor ela-
manları yetiştirmektir.

İş Olanakları: 
Program mezunları spor kulüpleri ve 
gençlik ve spor müdürlüklerinde istih-
dam edilebilmektedir. Ayrıca, pazarlama, 
halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, 
yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim 
departmanlarında çalışabilmektedir.

Spor Yönetimi Programı öğrencilerinden Aynur 
Kara, Marmaris’te düzenlenen Türkiye Üni-

versitelerarası Kickboks Şampiyonası’nda Türki-
ye 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Mima-
ri Restorasyon Programı öğrencisi Ebru Özcanda, 
Karabük’te düzenlenen Türkiye Üniversitelera-
rası Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye 2’nci-
si olarak gümüş madalyaya hak kazandı. Grafik 
Tasarım Programı Öğrencisi İlker Aksu, Ordu’da 
gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Boks 
Şampiyonası’na katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü 
Başkanı ŞMYO’da

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı 
Dursun Özbek, İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, 
öğrencileri ile bir araya geldi.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu spor 
dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun 
Özbek, Konferans Salonu’nda düzenlenen 
bir panelde öğrencilerle buluştu. 
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özbek, 
“Galatasaray her zaman her koşulda hiçbir 
zaman pes etmez. Her kulvarda şampiyon-
luğun en büyük adayıdır. Bu 110 yıl önce 
yazılmış anayasamızda var” diye konuştu. 
Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı İbrahim 
Hacıosmanoğlu da, Şişli Meslek Yükseko-
kulu’nda düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Kickboks ve taekwondo madalyaları
Şişli Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi 
Programı’nın katkısıyla öğrenciler birçok spor 
dalında ödül aldı. 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 
öğrencileri, mezuniyet partisi yapmak 

yerine ihtiyaç sahiplerine tekerlekli san-
dalye alarak duyarlılık ve farkındalık me-
sajı verdi. Hatay’da ihtiyaç sahibi 7 kişiye 
tekerlekli sandalye bağışlayan öğrenciler, 
“Hayatı paylaşmak ve anlamlandırmak için 
engelleri beraberce aşıyoruz”  dedi. 

Zamana yolculuk

Öğrenciler aynı zamanda Sosyal Sorum-
luluk Projesi Dersi kapsamında, İstanbul 
Eyüp Pirinçci İlkokulu öğrencileri ile bir 

araya geldi. Çocuklara kırtasiye malzemeleri 
hediye eden öğrenciler, “Yağ Satarım, Bal 
Satarım”, “Kutu Kutu Pense” ve “Deve 
Cüce” gibi oyunları oynayarak çocuklarla 
zaman yolculuğuna çıktı. 

ENKA Spor Kulübü ile 
çözüm ortaklığı

Şişli Meslek Yüksekokulu ve ENKA Spor 
Kulübü arasında işbirliği anlaşması 

yapıldı.  Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Cihan Erdönmez ve ENKA Spor 
Kulübü İdari Menajeri Hüsrev Yalım Gö-
ren işbirliği protokolünü imzaladı. Protokol 
ile Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 
ENKA Kulübü atletizm şubesi tarafından 
gerçekleştirilecek öğrenci tarama çalışmala-
rına gözlemci ve yardımcı olarak katılabile-
cek. 

Öğrenciler mezuniyet partisi yapmak yerine ihtiyaç sahiplerine tekerlekli 
sandalye bağışında bulundu.

Tekerlekli sandalye bağışı
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SAĞLIK KURUMLARI 
İŞLETMECİLİĞİ

PROGRAMI

Sağlık kurumlarının orta ve üst düzey 
yönetim kademelerinde çalışacak organi-
zasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, 
sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriyi ka-
zanmış, nitelikli personelleri sağlık sektö-
rüne 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 / Be-
lediyeler / Kamu Kurum ve Kuruluşları / 
AB Yerel Ofisleri

Yerel Yönetimler Programı öğrencileri 
5. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci 
Konferansı’na katıldı. 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Yerel 
Yönetimler Programı öğrencileri, Kafkas 

Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yükseko-
kulu tarafından düzenlenen 5. Ulusal Yerel 
Yönetimler Öğrenci Konferansı’na katıldı. 
2. sınıf öğrencileri Berkan Çolak, Özlem 
Şahin, Hande Üstündağ, “Fransa, İspanya, 
Kanada Yerel Yönetimleri Perspektifinden 
Türkiye’de Yerel Yönetim Anlayışına Yan-
sımalar”, Furkan Yalçın ve Saadet Avcı da 
“Türkiye’de Yerel Yönetim Politikaları-
nın Uygulanabilirliği ve Verimlilik Analizi; 
Fransa, Kanada ve Japonya Örnekleriyle 
Karşılaştırma” başlıklı sözlü bildirileri su-
narak, akademik alanda önemli bir deneyim 
yaşadı. 

Şişli Meslek Yüksekokulu’nun Esentepe Yer-
leşkesi’nde 15. katta bulunan Konferans 

Salonu’nda “15. Katta Sanat, 15. Katta Hayat 
Var!” adıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demir-
can 15. Kat'ın ilk konukları arasında yer aldı. 
Öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya 
gelen Demircan, yerel yönetimler konusunda 
deneyimlerini aktardı.

15. Kat etkinlikleri kapsamında İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 95. yılı dolayısıyla “Bir Dava 

Adamı Mehmet Akif” adlı söyleşi düzenlendi. Söy-
leşiye Doç. Dr. Mehmet Güneş ve Yrd. Doç. Dr. 
Cevdet Şanlı konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Ali 
İlseven ile uzman eğitmenler Banu Berdan ve Şeri-
fe Kalkan da öğrencilere motivasyon, etkili iletişim 
teknikleri, zaman yönetimi ve katalepsi tekniği ko-
nularında eğitim verdi. 

15. Kat buluşmaları kapsamında M. Kemal Ata-
türk’ün tersizi olarak tanınan Levon Usta’nın 4. 
kuşak torunu Levon Kordonciyan öğrencilerle 

bir araya geldi. Ünlü radyocu Cem Arslan da 
öğrencilerle interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Özellikle gençler tarafından takip edilen ve @
OdunHerif, @Para_Ali, @Argostroloji olarak ta-
nınan sosyal medya fenomenleri de öğrencilerle 
buluştu. Eğitmen ve Yeryüzü Gönüllüsü Nihal 
Yöneyman ile Fotoğraf Sanatçısı, Yazar ve Lez-
zet Avcısı Artür Büyüktaşçıyan’ın katılımıyla 
“Gönüllülük ve Zeytinyağı” başlıklı bir söyleşi 
düzenlendi.

ŞMYO’da ‘15. Kat’ etkinlikleri 
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu “15. Katta Sanat, 15. Katta Hayat Var!” etkinlikleri 
kapsamında renkli organizasyonlara evsahipliği yaptı, alanında uzman konukları öğrencilerle 
buluşturdu.

Öğrencilerden bildiri



18
TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Fizyoterapi Programı

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

Yaralanma, hastalık, ortopedik engel, 
hareket sistemi bozuklukları ve çeşit-
li haztalıklardan kaynaklanan ağrı ve 
fonksiyon bozukluklarında fizik teda-
vi ve rehabilitasyon uygulanmalarına 
ihtiyaç artmaktadır. Programın amacı 
fizik tedavi uyugulama  alananında 
eksikliği duyulan, bu konuda eğitim 
almış yardımcı sağlık personeli yetiş-
tirmektedir.

İş Olanakları:
Ortopedi ve Travmatoloji / Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon / Özel Eğitim ve Re-
habilitasyon Merkezleri / Evde Bakım 
Merkezleri

Şişli Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin ve 
mezunların kariyer olanaklarını geliştirmek 

ve istihdam edilebilirliğini sağlamak üzere 
yaptığı girişimlere bir yenisini ekledi. Şişli 
Meslek Yüksekokulu, İŞKUR İstanbul Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kariyer ve 
Hizmet Noktası Protokolü imzaladı. Protokol, İş 
ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri ve Mesleki 
Bilgi ve Danışmanlık Hizmetleri alanında öğ-
rencilere yönelik eğitim, yönlendirme, rehberlik 
gibi konularda işbirliği yapılmasını hedefliyor.

Çocuklara doğru çanta 
taşıma eğitimi

Fizyoterapi Programı öğrencileri, 
ilköğretim okulu öğrencilerine “Çanta 

Taşıma ve Duruş Bozuklukları” 
konusunda eğitim verdi. 

Fizyoterapi Programı öğrencileri Sosyal 
Sorumluluk Projesi Dersi kapsamında 

okul çağı çocuklarına yönelik eğitim pro-
jesi hazırladı. Öğrenciler, Program Başkanı 
Öğr. Gör. Emine Şirin eşliğinde Bağcılar 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nu ziyaret 
etti.  Öğrenciler, ağır çanta taşınması, uy-
gunsuz uzun süre oturma ve duruş bozuk-
lukları nedeniyle çocuklarda ortaya çıkan 
sorunlara ilişkin bilgi verdi. Vücudun du-
ruş şeklinde görülen olumsuz değişiklik-
ler ile kalıcı şekil bozukluklarını anlatan 
öğrenciler, çocuklara sırt çantası taşırken, 
otururken ve ayakta dururken dikkat etmesi 
gereken unsurları aktardı. 

Şişli Meslek 
Yüksekokulu, 
İŞKUR 
İstanbul 
Çalışma ve 
İş Kurumu İl 
Müdürlüğü 
ile Kariyer 
ve Hizmet 
Noktası 
Protokolü 
imzaladı.

İŞKUR ile Kariyer Protokolü imzalandı

İŞKUR İl Müdürü ŞMYO’da 

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer 
Coşkun Şişli Meslek Yüksekokulu’nu 

ziyaret etti.  Konferans Salonu’nda 
öğrencilerle bir araya gelen Coşkun, 
İŞKUR’un üniversite öğrencilerine 
sunduğu fırsatlar, okurken çalışma ve 
ücretli staj ile işbaşı eğitim programı 
konularında bilgi verdi. 

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) 
20. Yılı Etkinlikleri kapsamında dü-

zenlenen “Ayda 1 Sohbetler” İstanbul 
Şişli Meslek Yüksekokulunda yapıldı. Ali 
Sunal ve Nasuh Mahruki’nin katılımıyla 
Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik 
büyük ilgi gördü. Ayrıca Türkiye Kimya 
Derneği ve Türkiye Kimya Derneği Genç 
Kimyacılar Platformu’nun işbirliği ile 'İlaç 
Sentezi ve Sektördeki İlaç' konulu panel 
düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından öğretmenlere yönelik “Sınıf içi 
Koçluk Eğitimi” verildi. 

AKUT sohbetleri ŞMYO’da
Şişli Meslek Yüksekokulu AKUT’un 20. Yılı Etkinlikleri'ne ev sahipliği yaptı.
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FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
Bankacılık ve Sigortacılık Programı

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 
eğitilmiş, nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamak amaçlanmaktadır. Ülkemiz 
finans sisteminde hızlı gelişme potansi-
yeli bulunan Bankacılık ve Sigortacılık 
sektörlerine yardımcı personel olarak 
çalışabilecek, yönetiminde çalışanları 
denetleyebilecek, teorik ve pratik bilgi-
si yeterli, iyi eğitilmiş, nitelikli ara ele-
man yetiştirmek hedeflenmektedir. 

 İş Olanakları:

Kamu ve Özel Bankaların Merkez ve 
Şubeleri Sigorta Şirketleri / Özel Emek-
lilik Fon Yönetimi / Sigorta Hasar Bö-

lümleri

Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğren-
cileri, 2015-2016 akademik yılında teorik 

ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, sektörün 
öncü firmalarının temsilcileriyle bir araya gel-

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2015-
216 eğitim-öğretim dönemi mezunları için 

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde gör-
kemli bir mezuniyet töreni düzenledi. Öğren-
ciler, veliler ve öğretim görevlilerinin hazır 
bulunduğu törene, Mütevelli Heyet Başkanı 
Mustafa Sarıgül ile Mütevelli Heyet üyele-
ri, Kurucu Müdür Prof. Dr. Aynur Aydın ve 
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazine-
dar’ın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 
katıldı. Okul birincisi Adalet Programı öğ-

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 4. kuruluş yıldönümünde 3. mezuniyet törenini düzenledi.

rencisi Havva Uzun kısa bir konuşma yap-
tıktan geleneksel mezuniyet kütüğüne plaka 
çaktı. Törende Okul Müdürü Doç. Dr. Cihan 
Erdönmez, Mütevelli Heyet Başkanı Mus-
tafa Sarıgül, Mütevelli Heyet Üyesi Nedim 
Kolan, Prof. Dr. Aynur Aydın ve Av. Murat 
Hazinedar konuşma yaptı. Video gösterisi ile 
devam eden törende öğrenciler program öğre-
tim görevlilerinden diplomalarını aldı. Tören, 
öğrencilerin keplerini havaya atması ve hatıra 
fotoğrafları çektirmesiyle son buldu. 

ŞMYO’da 3. Mezuniyet Töreni

Sektör temsilcileri ŞMYO’da
Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencileri sektörün öncü firmalarının temsilcileriyle 
biraraya gelme imkanı buldu. 

me fırsatı buldu. İSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Turusan Bağcı, Genç Sigortacılar Plat-
formu’ndan Abdurrahman Köse ve Sigorta 
Haber Sahibi Erhan Navruz “Sigorta Sek-
törünün Geleceği ve Sigorta Acentelerinin 
Önemi” konulu panele katıldı. Hürpa Sigorta 
Aracılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Ke-
mal Gül ve Genel Müdür Yardımcısı Oya Gül 
de, “Sigorta Sektöründe Kariyer Olanakları” 
isimli söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.  
Denizbank İnsan Kaynakları Temsilcisi Esin 
Ersoy da, öğrencilere “Bankacılık Sektörü-
nün Mevcut Durumu ve Kariyer Olanakları” 
konusunda sunum yaptı. 

Okul birincisi 
Adalet 
Programı 
öğrencisi 
Havva Uzun 
oldu. 
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GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLERİ VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
Radyo Televizyon Programcılığı Programı

RADYO VE TELEVİZYON 
PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Program mezunlarının başta kamu ve özel 
radyo ve televizyon kuruluşları olmak 
üzere,  medya sektörünün yan kuruluşları 
olarak hızla gelişen casting ajansları, 
sinema/dizi setleri, reklam şirketleri, 
internet yayıncılığı gibi alanlarda istihdam 
olanakları bulunmaktadır.  Radyo ve 
Televizyon Programcılığı mezunları, 
prodüksiyon amiri, yönetmen asistanı, 
haber editörü, muhabir, ses teknisyeni, 
kurgu editörü, sunucu veya kameraman 
olarak çalışabilmektedir.

İş Olanakları:
Radyo ve Televizyon kanalları
Yapım şirketleri
Reklam / Prodüksiyon Şirketleri
Casting şirketleri
Haber ajansları
Sinema – dizi setleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı Progra-
mı ilk akademik yılında önemli etkinlik-

lere imza attı. Dünya Radyo Günü dolayısıyla 
“Altın Sesler İle Türkiye’de Radyoculuk Üze-
rine” adlı etkinlik düzenleyen Radyo ve Tele-
vizyon Programcılığı Programı, Türkiye’nin en 
çok dinlenen radyocuları ile öğrencileri bir ara-
ya getirdi. Etkinliğe, Ayhan Güngör (Hopde-
dik Ayhan Show), Michael Kuyucu (Müziğin 
Kilometre Taşları / TRT Radyo 1), Ali Şentürk 

Öğr. Gör. Elif Miral Oktay’ın yapım-yöne-
tim ekibinde yer aldığı ve kurgusunu yap-

tığı ‘Pes Etmek Yok’ adlı belgesel film, bu yıl 
33. sü düzenlenen ve dünya çapında bir spor, 
sinema ve televizyon şampiyonası olan FICTS 
Film Festivali’nin ‘Worldwide Final of Word 
FICTS Challenge’ ayağında ‘Mention D’hon-
neur’ ödülüne layık görüldü. 

Körfez’in küçük kasabası Hereke’de, Here-
kelilerin kürek sporu sevdasını ve dededen 
toruna geçen kürek çekme geleneğini anlatan 
Acil Çıkış Yapımevi imzalı ‘Pes Etmek Yok’; 

Radyo ve Televizyon Programcılığı Progra-
mı ve Studio Doppio tarafından imzalanan 

işbirliği protokolü ile, öğrencilere post-prodük-

Radyonun Yıldızları ŞMYO’da
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, Türkiye’nin en çok dinlenen radyocularım 
öğrencilerle buluşturdu. 

(Afrikalı Ali / Kral Fm), Emel Yalçın (Çokemel / 
Pal Fm) ve  Soner Arıca (İçinizden Geldiği Gibi 
/ TRT FM)  konuşmacı olarak katıldı. Radyocu-
lar, yeni iletişim teknolojileri ile birlikte radyo-
nun gelişim ve değişim sürecini değerlendirdi. 
Radyoların müzik kutusuna dönüşmesini eleşti-
ren radyocular, internet ve sosyal medya ile en-
tegrasyonun önemli olduğunu ancak, dinleyici 
ile hayatı paylaşan radyoların varlığını koruması 
gerektiğini ifade etti. 

Öğrencilerden radyo tiyatrosu
Etkinlikte Radyo ve Televizyon Programcılı-
ğı Programı öğrencilerinin hazırladığı Radyo 
Tiyatrosu sunuldu. Moliere’nin Cimri adlı ese-
rinden uyarladıkları radyo tiyatrosunu konuk 
radyoculara armağan eden öğrenciler, radyo 
nostaljisi yaptı. Etkinlik plaket sunumuyla sona 
erdi.

Studio Doppio ile işbirliği protokolü
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 
ile Studio Doppio arasında işbirliği protokolü 
imzalandı. 

siyon alanında uygulamalı eğitim ve 2D-3D 
animasyon, çekim ve kurgu teknikleri alanın-
daki yeni teknolojilerin tanıtılması konusunda 
destek verilecek. Öğrenciler, İleri Kurgu ve 
Post Prodüksiyon Dersi’nin kapsamında Stu-
dio Doppio ofisinde düzenlenecek eğitimlere 
ve workshoplara katılabilecek. Post-prodüksi-
yona ilgi duyan ve bu alanda çalışmak isteyen 
öğrenciler Studio Doppio’da staj yapma ve me-
zuniyet sonrası çalışabilme imkânı bulabilecek.

Milano Ficts Fest’den Ödül 
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi Elif Miral Oktay’ın yapım-yönetim 
ekibinde yer aldığı ve kurgusunu yaptığı ‘Pes Etmek Yok’ adlı belgesel film İtalya’da ödül kazandı.
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Radyo ve Televizyon Program-
cılığı Programı öğrencileri, 

2015-2016 akademik yılında dü-
zenlenen sempozyum, söyleşi ve 
panel gibi çeşitli etkinliklerin vi-
deo çekimlerini yaptı. Öğrenciler, 
birinci yılın sonunda ise kendi kısa 
filmlerini üretmeye başladı.

Görsel Üretimin Temelleri Dersi 
kapsamında  ‘Kadına yönelik şid-
dete son’ ve ‘Çocuk işçiliğine dur 
de’  temalı kısa filmler hazırladı. 
Öğrencilerin yaptığı kısa film-
ler Youtube kanalında izleyici ile 
buluştu. Öğrenciler, dönem boyu 
okulda edindikleri çekim ve kurgu 
deneyimini yaz döneminde TRT, 
Acun Medya, ATV gibi medya 
devlerinde yapacakları stajlarda 
pekiştirerek profesyonel dünyaya 
bir adım daha yaklaşacak.  

Öğrenciler İstanbul Film 
Festivali’nde

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı 
öğrencileri 35. İstanbul Film Festivali’ne 
konuk oldu. 

Radyo ve Televizyon Programcılığı Prog-
ramı öğrencileri, bu yıl 35’incisi düzen-

lenen İstanbul Film Festivali’ni ziyaret etti. 
Öğrenciler, program öğretim görevlileri eşli-
ğinde Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film 
Merkezi’nin düzenlediği Hisar Kısa Film Seç-
kisi’ni izledi. 

Öğrencilerden profesyonel çalışmalar

2015’te 5 Kıtada, 16 
Ülkede düzenlenen ve 
Olimpiyat Komitesi’n-
ce tanınan en önemli 
spor içeriklerinin yarış-
tığı festivalin Belgesel 
Filmler kategorisinde, 
Takım Sporları dalında 
‘Mention D’honneur’ 
ödülü kazandı. 

Milano Ficts Fest’den Ödül 
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi Elif Miral Oktay’ın yapım-yönetim 
ekibinde yer aldığı ve kurgusunu yaptığı ‘Pes Etmek Yok’ adlı belgesel film İtalya’da ödül kazandı.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı öğrencileri birinci eğitim-öğretim yılında 
çeşitli profesyonel çalışmalara imza attı. 

‘Medya Okur Yazarlığı’ seminerleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı 
Programı Başkanı Dr. Evin Doğan, 

lise öğretmenlerine yönelik “Medya 
Okuryazarlığı” konulu seminer verdi.  
Haydar Akçelik Mesleki Teknik Anadolu 
Lisesi’nde düzenlenen iki günlük semi-
nere Özel Tarih Kolej öğretmenlerinin de 
aralarında bulunduğu yaklaşık 100 öğret-
men katıldı. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Esentepe Yerleş-
kesi’nde 65 yaş üzeri bireylerin katılımıyla 

Sosyal Medya Okur Yazarlığı Eğitimi gerçek-
leştirildi. Teorik ve uygulamalı eğitim prog-
ramına Radyo ve Televizyon Programcılığı 
Öğr. Gör. Elif Miral Oktay ve Öğr. Gör. Tülay 
Özübek, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri 
Öğr. Gör. Aşkın Ulaş Kaba ile Öğr. Gör. Leyla 
Bektaş medya kullanımı, pratikler ve çözümler 
konusunda uygulamalı sunumlar yaptı. 
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ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI 
TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Enerjinin ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam 
standartlarının yükseltilmesinde hayati bir 
rol oynadığı bilinmektedir. Sürdürülebilir 
bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji 
arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir 
diğer husustur. Ülkemizde, kamu ve özel 
sektörde alternatif enerji kaynaklarının 
kullanımı ve enerji verimliliği konularında 
görev alacak, sorumluluk sahibi, görev 
bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

İş Olanakları:
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 
Programı mezunu olanların iş alanı oldukça 
geniş olup, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, 
Jeotermal enerjisi, Biokütle enerjisi, Dalga 
enerjisi gibi sektörünün öncü yatırım 
alanlarında tasarım, planlama, üretim, kalite 
kontrol, pazarlama, ürün geliştirme, teknik 
servis, montaj departmanlarında çalışabilir, 
ve ayrıca bireysel işlerini de kurabilirler.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 
Programı, Şişli Meslek Yüksekokulu’na 

2015-2016 akademik yılında dâhil olan prog-
ramlardan biri. Programın ilk öğrencileri, teo-
rik ve uygulamalı eğitimin yanı sıra, çeşitli fuar 
ve organizasyonları ziyaret ederek, sektörün 
öncü firmalarıyla buluştu, sektörel gelişmeleri 
yakından takip etme fırsatı buldu. Öğrenciler, 

Şişli Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı 
ve Güzellik Hizmetleri Programı’nın 

organizasyonuyla akademisyen, yazar, 
gazeteci, radyo programcısı ve aynı zamanda 
çevre aktivisti olarak tanınan Ömer Madra, 
“İklim Krizi Çözümleri ve İklim Değişikli-
ğini Durdurabiliriz” konulu söyleşiye katıldı. 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 

Alternatif enerji sektörüyle buluşma

program öğretim görevlileri eşliğinde So-
larex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolo-
jileri Fuarı ile ICCI 2016 22. Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı’na ve III. İstanbul 
Karbon Zirvesi’ne katıldı. 3rd Internatio-
nal Smart Grid Workshop and Certificate 
Program’a katılan öğrenciler, İZAYDAŞ  
İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve 
Değerlendirme Anonim Şirketi’ne yönelik 
gerçekleştirilen gezide yer aldı.

Ömer Madra ile ‘İklim Krizi’ söyleşisi

söyleşiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konu-
suna dikkat çeken Madra, iklim değişik-
liğinin dünya üzerinde yarattığı olumsuz 
değişimleri aktardı. Madra, “Küresel 
ısınmaya dur demek için daha ne bekliyor-
sunuz?” diyerek, harekete geçme çağrısın-
da bulundu.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı öğrenciler, çeşitli fuar ve organizasyonlara 
katılarak sektörün önde gelen firmalarıyla tanışma fırsatı buldu.

Akademisyen 
Yazar ve 
Çevre Aktivisti 
Ömer Madra, 
Şişli Meslek 
Yüksekokulu 
öğrencileriyle 
buluştu. 

‘Cep Kütüphanem’ 
uygulaması 

Öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştır-
ma faaliyetlerini desteklemek, bilgi 

ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıy-
la hizmet veren Şişli Meslek Yüksekokulu 
Kütüphanesi fark yaratıyor. Bünyesinde 8 
bin 400 kitap, 69 dergi aboneliği ve 100’ün 
üzerinde DVD sayısı bulunan Şişli Meslek 
Yüksekokulu Kütüphanesi son olarak cep 
kütüphanem uygulaması başlattı. Uygula-
mayı cep telefonlarına indiren öğrenciler, 
kütüphanedeki eserleri tarayabilir, “üzerim-
dekiler” başlıklı yayınları görebilir, uzatma, 
“okuma listeme ekle” işlemlerini yapabi-
lecek. Öğrenciler uygulamayı Android ve 
AppStore platformlarından indirebilir. Uy-
gulamayı indirenler kütüphanedeki yenilik-
ler ve duyurulardan bildirimler sayesinde 
haberdar olacak.
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MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK BÖLÜMÜ
Mimari Restorasyon Programı

MİMARİ RESTORASYON
 PROGRAMI

Kültürel değerlerimizin restore edilerek  
gelecek kuşaklara sağlıklı bir  biçimde 
aktarılmasını hedef alan  bütün restoras-
yon çalışmalarına  kalifiye ve nitelikli 
eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Program kapsamında temel yapı ve mi-
marlık  kavramlarına, temel restorasyon  
ve koruma bilgilerine  yönelik eğitim ön 
plana çıkmaktadır.  Teorik eğitimin yanı 
sıra; proje,  araştırma uygulama, arazi ve 
atölye çalışmaları program kapsamında-
dır.

 İş Olanakları:

Vakıflar Genel Müdürlüğü / 
Şantiyelerde Mimar, Restoratör ve Usta-
lar yanında Teknik Eleman / 
Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Mü-
dürlüğü /
Özel Kuruluşların Şantiye ve Büroları /
 Milli Saraylar Daire Başkanlığı ‘na 
Bağlı Müze ve Saraylar / Arkeolojik Kazı 

Ekipleri                

Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, 
Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları 

dersi kapsamında alçı ve cam malzemenin birlik-
teliğiyle oluşan geleneksel revzen (alçı pencere), 
ahşap kalemişi, taş- cam mozaik uygulamaları-
nı sergiledi. Öğrenciler ayrıca Rölöve ve Proje 
dersleri kapsamında hazırladıkları projeleri ser-
gileme fırsatı buldu.  Geleneksel ile günceli bir 
araya getiren serginin açılışını Prof. Dr. Aynur 
Aydın ve Yüksekokul Sekreteri Yrd. Doç. Dr. M. 
Sedat Bekiroğlu ile Mimari Restorasyon Prog-
ramı Öğretim Görevlisi İzzet Umut Çelik yaptı. 
Mimari Restorasyon Programı çizim ve uygula-
ma atölyelerinde üretilen eserler, mimari resto-
rasyon konusunda farkındalık yaratma sürecinin 
bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tarihi mekânlara gezi 

Öğrencilerle
Engravist buluşması

Mimari Restorasyon Programı öğrenci-
leri, Geleneksel El Sanatları ve Uy-

gulamaları dersi kapsamında, Yıldız Teknik 
Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusla-
rarası Baskıresim Etkinlikleri ile 1. Ulus-
lararası “Engravist” Sanatsal Etkinlikler 
Buluşması’na katıldı. Mimari Restorasyon 
Programı Öğr. Gör. İzzet Umut Çelik’in de 
sunum yaptığı etkinlikte, öğrenciler uygula-
ma atölyelerine katılma fırsatı buldu.

Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, 
Polonya Rzeszow Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Öğr. Gör.  Dr. Tomasz Tomas-
zek’in sunduğu seminere katıldı. Erasmus 
Programı kapsamında İstanbul Şişli Meslek 
Yüksekokulu’na gelen Dr. Tomaszek, Po-
lonya geleneksel mimarisi hakkında görsel-
ler eşliğinde sunum yaptı ve ahşap malzeme 
mimarı hakkında bilgi verdi. 

LÖSEV için kol kola
Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, 
Lösemili çocuklar yararına kermes 
düzenledi.

Mimari Restorasyon öğrencilerinden sergi
Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, revzen, ahşap kalemişi ve taş-cam mozaikten 
oluşan eserlerini sergiledi. 

Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari 
Restorasyon Programı Sosyal So-

rumluluk Projesi Dersi kapsamına Lö-
semi hastası çocuklar yararına bir proje 
hazırladı. Öğrenciler, projenin ilk aşa-
ması olarak LÖSEV temsilcisi Zeynep 
Demir’i okulda ağırlayarak söyleşi dü-
zenledi. Projenin ikinci aşamasında ise 
kermes düzenleyen öğrenciler, elde et-
tikleri geliri LÖSEV’e bağışladı.

Mimari 
Restorasyon 
Programı 
öğrenciler 
tarihi 
mekânlara 
inceleme ve 
belgeleme 
gezisi 
düzenledi.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari 
Restorasyon Programı öğrencileri, tarihi 

mekânlara düzenledikleri gezilerle teorik 
anlatımları pratik ve uygulama sahası ile 
buluşturdu. Öğrenciler Restorasyon Proje-
si, Mimarlık Tarihi, Konservasyon ve Kagir 
Yapı Teknolojisi dersleri kapsamında Öğr. 
Gör. Deniz Tatlıdede ve Öğr. Gör. İzzet Umut 
Çelik eşliğinde Edirne’ye bir alan gezisi dü-
zenledi. Öğrenciler, Anadolu’nun en kadim 
yaşam alanlarından birisi olan Edirne’de Bi-
zans dünyasından Osmanlı’ya mimari kültür 
üretiminin en önemli örneklerini inceleme ve 
değerlendirme fırsatı buldu. 
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DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
Dış Ticaret Programı

DIŞ TİCARET PROGRAMI

Son yıllarda ülkemizde dış ticaret alanında 
ciddi gelişmeler yaşanmış, ülkemizin dış 
ticaret hacminde yadsınamayacak artışlar 
görülmüştür. Ülkemizin uluslararası 
ticaretteki başarısı, önceki yıllara oranla 
dış ticaret sektörüne olan eğilimi bir hayli 
artırmış, bu da eğitimli eleman ihtiyacını 
beraberinde getirmiştir. Öğrencilerimize 
tüm başlıklarıyla verilecek dış ticaret 
eğitimi, bu alandaki talepleri karşılayacak 
bireyler yetiştirmeye yönelik olacaktır.

İş Olanakları:
Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi 
başta kamu kurumları olmak üzere, tüm 
firmalarının ihracat/ithalat ve lojistik gibi 
departmanlarında görev alabilir.

Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
açılan Dış Ticaret Programı, henüz 

ilk akademik yılında olmasına rağmen 
imzaladığı işbirliği protokolleri ve 
çözüm ortaklığı anlaşmaları ile dikkat 
çekti. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
Dış Ticaret Programı ile SYK Gümrük 
Müşavirliği arasında kurumsal işbirliği 

Sektör buluşmaları 

Mesleki alanda uzmanlaşma ve iyi bir kariyer edin-
meyi hedefleyen öğrenciler için sertifika prog-

ramları büyük bir önem taşıyor. Şişli Meslek Yükse-
kokulu, öğrencilerin mesleki alanda uzmanlaşmalarını 
sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak üzere 
EDUCHOS ile işbirliği yaptı. Şişli Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Cihan Erdönmez ve EDUCHOS Ge-

EDUCHOS ile işbirliği anlaşması
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ile EDUCHOS arasında işbirliği protokolü imzalandı. 
Öğrencilere sertifikalı eğitim, seminer ve sosyal aktivitelere katılma olanağı sunuldu.

nel Müdürü Hüseyin Onur Tokgöz 
ve EDUCHOS Akademi Müdü-
rü Cenk Çığır tarafından işbirliği 
protokolü imzalandı. Protokol ile 
öğrencilere EDUCHOS tarafından 
verilen sertifika programları, semi-
nerler ve çeşitli sosyal aktivitelere 
katılma olanağı sunuldu. 

EDUCHOS İnsan Kaynakları Mü-
dürü Gülçin Erdoğan ve EDU-
CHOS Akademi Direktörü Cenk 
Çığır 15. Kat Etkinlikleri çerçe-
vesinde öğrencilerle buluştu. Er-
doğan ve Çığır, kariyer olanakları 
ve sertifika programları hakkında 
öğrencilere bilgi verdi. 

Dış Ticaret Programı öğrencileri, teorik ve 
uygulamalı eğitimlerin yanı sıra çeşit-

li sektör ziyaretlerinde bulundu. Öğrenciler, 
program öğretim görevlileri eşliğinde Erdemir 
Çelik A.Ş.’nin Gebze’deki fabrikasını ziyaret 
etti. Dış Ticaret Programı sektör buluşmaları 
kapsamında alanında uzman konukları ağırladı. 
Dış Ticaret Uzmanı Zeynep Kılınç öğrencilerle 
bir araya gelerek, uygulamalı vaka çalışması 
yaptı.

Dış Ticaret Programı’ndan işbirliği 
Dış Ticaret Programı, sektör işbirlikleri ve kurumsal çözüm ortaklıkları ile 
öğrencilere staj ve istihdam alanında önemli fırsatlar sunuyor.

protokolü imzalandı. Protokol ile 
Dış Ticaret Programı öğrencilerine 
SYK Gümrük Müşavirliği’nde staj 
ve istihdam önceliği sağlanacak. 
Öğrenciler ayrıca SYK Gümrük 
Müşavirliği tarafından düzenlenen 
mesleki eğitim ve seminerlere katı-
labilecek.    

Dış Ticaret Programı öğrencileri sektör 
ziyaretlerinde bulunarak çalışma alanlarında 
gözlem yapma şansı buldu.
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YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı

Öğrenci Kulüpleri etkinlikleri

Şişli Meslek Yüksekokulu ile İstanbul Türk Müziği Dernek ve 
Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) arasında işbirliği 

yapıldı. MÜZDAK tarafından düzenlenen “23. İstanbul Türk 
Müziği Günleri” kapsamında “Müzikte Metodoloji ve Müzikle 
İletişim Uluslararası Sempozyumu”, Şişli Meslek Yüksekokulu 
evsahipliğinde gerçekleşti. Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Cihan Erdönmez’in sempozyum eş başkanlığı yaptığı, 
Kurucu Müdür Prof. Dr. Aynur Aydın’ın ise sempozyum bilim/
sanat kurulunda yer aldığı etkinlikte, müzikte metodoloji ve 
müzikle iletişim alanındaki örneklemeli/uygulamalı bildiriler 
ve bilimsel/sanatsal çalışmalara sunuldu.

Şişli Meslek Yüksekokulu, Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu’na 
ev sahipliği yaptı.

MÜZDAK ile işbirliği

Gazeteci Enver Aysever 
söyleşisiÖğrenci Kulüpleri, köy okullarına yardım kampanyası gibi birçok etkinliğe imza attı. 

Gazeteci Yazar Enver Aysever, Şişli 
Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle 
toplumlararası eşitsizliğin nedenlerine 
ilişkin söyleşi yaptı.

Adalet Programı Öğr. Gör. İzzet Ot-
ru’nun danışmanlığını yaptığı Bi-

lim, Felsefe ve Toplumsal Diyalog Kulü-
bü, “Toplumlararası Eşitsizliğin Kökeni 
Nedir?” konulu söyleşi düzenledi.  Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyle-
şiye Gazeteci Yazar Enver Aysever konuk 
olarak katıldı. Söyleşiye öğrenciler yo-
ğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin sorularını 
yanıtlayan Aysever  etkinlik için öğrenci-
lere teşekkür etti. 

Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer 
alan öğrenci kulüpleri, 2015- 2016 akade-

mik yılında önemli etkinliklere ve organizas-
yonlara imza attı. Kültür ve Edebiyat Kulübü 
öğrencileri “Hayaller ve Kitaplar” adı altında 
başlattıkları kampanya kapsamında Gaziantep 
TOBB Fen Lisesi’ne bağışladıkları 3000 kitap 
ile bir kütüphane oluşturulmasını sağladı. Ku-
lüp Danışmanı Okt. Nesibe Yazgan Uslu ile bir-
likte Gaziantep’e giden öğrenciler, kütüphane-
nin açılışını gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, Köy Okulla-
rına Yardım Kampanyası düzenledi. Öğrenciler 
kampanya ile Balıkesir’in Bigadiç ilçesine ağlı 
Yağcılar Yatılı Bölge Okulu ve Karabük Cu-

mayanı İlköğretim Okulu öğrencilerinin kıyafet 
ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı. Program Da-
nışmanı Okt. Fatih Yıldız ile birlikte yardımları 
okullara dağıtan öğrenciler, çocukların yoğun 
ilgisiyle karşılaştı.

UYGULAMALI İNGİLİZCE VE 
ÇEVİRMENLİK PROGRAMI

Uygulama İngilizce ve Çevirmenlik 
Programı, öğrencilere çevirmenlik 
alanında profesyonel çalışma imkânı 
sunmayı amaçlamaktadır. Hukuk, 
bankacılık, mühendislik, ticaret, sinema 
gibi birçok sektörde çeviri ihtiyaçları 
dikkate alınarak oluşturulan müfredat 
ile öğrencilere nitelikli eğitim olanağı 
sunulmaktadır. 

İş Olanakları:

Mezunlar, yeminli tercüme büroları, 
kamu kuruluşları, çok uluslu küresel 
şirketler, medya kuruluşları ve sivil 
toplum örgütlerinde çalışma olanağı 
bulabilir.
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‘Sadece eğitim verilmiyor, hayata hazırlıyor’

Nursena GENÇDAL 

(Yaşlı Bakımı)

Okuyacağım bölümü seçmiş, kafama koymuştum. Geri-
ye güzel eğitim veren, bilgilerime  bilgi katabilecek, son 

derce kaliteli ve branşında çok iyi olan öğretim görevlilerine ihtiyacım var-
dı. Araştırmalarıma göre kısa bir süre önce kurulan bir okulun bu denli güzel 
üst seviyede bir eğitim vermesi ve öğretim görevlisi kadrosunun öğrencilerle 
karşılıklı güzel diyalogu ve en iyileri olmaları benim Şişli Meslek Yüksekoku-
lu’nu tercih etmemi sağladı. Geldikten sonra bir ailem de burası oldu. Kaliteli 
eğitimin dışında bizi sosyalleştirip bir yandan da dışarıdaki zor hayata hazır-
ladı. Okula her geldiğimde kendimi biraz daha bilgili ve bildiklerimin üzerine 
daha çok bilgi kattığımı hissediyordum. Bu da benim her konuda bize yardım-
cı olan ailem gibi davranan eğitim görevlilerinden kaynaklanıyordu. Bana bu 
eğitimi, bu kaliteyi sağladıkları için tüm Şişli Meslek Yüksekokulu kadrosuna 
teşekkür ediyorum...

‘Hayata dair ne varsa ŞMYO’da’
Rüçhan Tuğçen KARAGÜL

(İlk ve Acil Yardım)

Son saniyedeki hayatlar… Günün her saati dur-
gun trafikte kendine yol açmak, ulaştığın hasta-
nın yakınlarının feryatlarına çare olmak, insanla-
rın homurtuları. Yolda, evde, alışveriş merkezinde, denizde nerede 
olursa olsun insanlara ulaşıp onları yeniden hayata bağlamak… İşte 
paramedik olmanın gerçek anlamı budur. Ne şartlar altında olursa 
olsun bir insana hayatını yeniden kazandırabilmek, onu yaşatabil-
mektir! Tam da böylesine ağır bir işi dinamik ve güçlü kadrosuyla 
bir çok alanda kendini ispatlamış hocalarla, heyecan verici uygu-
lamaya bağlı eğitim sistemiyle, herbirimiz farklı ses ve renk ihti-
va eden öğrencileriyle biz Şişli MYO’da güçlü bir aileyiz. Burada 
mesleğinizin zirvesine bir adım daha yaklaşabilir ve bunu yaparken 
sanata, arkadaşlığa, rekabete, en önemlisi atılacağımız hayata dair 
bilgileri hocalarımızdan öğrenebilirsiniz.

 

‘ŞMYO sevgi dolu koca yürekli bir aile’ 

Selçuk KUŞÇU
(Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri) 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencisi 
olmak benim için muazzam gurur vericiydi. 
Çünkü farklı görüş, dil, din, ırk, cinsiyet 

ayrımı yapılmayan, samimi ve sıcak bir ortama sahip olan, 
bir sorunun olduğu zaman seninle ilgilenen, seninle muha-
tap olan kocaman yüreği olan sevgi dolu büyük bir aile Şişli 
Meslek Yüksekokulu. Ben Saç Bakımı ve Güzellik Hizmet-
leri Programı öğrencisi olarak bu okulda okuduğum için çok 
şanslı ve mutluyum.

‘Sadece okul değil, geleceğimi kazandım’

Begüm UZUNAY 

(Turizm ve Otel İşletmeciliği)

 “Mesleğin olacak, geleceğin olacak diyerek” çıkmıştık bu 
yola. Korkularımızı, heyecanlarımızı, umutlarımızı aldık yanı-

mıza ve başardık... Öğretmen öğrenci ilişkisinden daha çok bir aile ortamı ile 
karşılaştık. Sıcacık, taptaze... Birçok ilkleri başardık hep birlikte el ele. Ekip 
olmayı, sahiplenmeyi, korumayı ve büyümeyi öğrendik. Güldük, eğlendik yeri 
geldi ağladık ama uçtan uca bir bütün olmayı başardık. Ve sonra yolun sonuna 
geldik. Artık mezundum ve önümde uzun bir yol vardı. Kariyer endişem, ba-
şarabilir miyim korkularım ve daha fazlası. Peki tam bu noktada kim mi tuttu 
elimden? Tabi ki Şişli Meslek Yüksekokulu.  Point Hotel ile iyi niyet anlaşma-
ları vesilesiyle başladım iş hayatıma ve simdi Doğuş Spor Kompleksi D-gym de 
Misafir İlişkileri Sorumlusu olarak devam ediyorum. 2 yıl öncesine baktığımda 
sadece bir okul değil, geleceğimi kazandığımı görüyorum.

 ‘Burada okumak bir ayrıcalıktır’

Ayla REÇBER

(Çocuk Gelişimi)

 Vizyonu geniş her an yeniliğe açık 
bir okulda eğitim almış olmaktan çok 
mutluyum. Bölüm hocalarımız bize verdikleri desteklerle 
her zaman yanımızdaydılar. Hocalarımız yaşayarak öğren-
meyi ilke edindikleri için her an her yerde çocuk olabili-
yorduk. Bölümün ilk amacı çocuk olmaktı. Yetişkin mantı-
ğımızı dışarıda bırakarak derslere girmemizi söylemişlerdi. 
Çocuk yaratıcılığı ile düşünmemizi ve yenilikleri takip 
etmemizi bize aşıladılar. Bölüm Başkanımız Gökçe Gülen 
bize ‘Hedefiniz daima yüksek olsun’ demişti. Bu cümleyi 
zihinlerimizde tutarak yola devam ettik. Ben Şişli MYO 
Çocuk Gelişimi Programı mezunu olarak kendimi şanslı 
hissediyorum. Bölüm hocalarımızın deneyimleri bana bir-
çok farklı bakış açısı kazandırdı. Burada okumak bir ayrı-
calıktır diyorum.

‘Eğitimin ayrıcalıklarını görüyorum’ 

Saadet GÜLTEPE

(Radyo ve Televizyon  Programcılığı)

Radyo ve Televizyon Programcılığı alanında bilgi ve 
beceri sahibi olabilmeyi, bu alanda bir meslek sahibi 

olabilmeyi hep çok istedim. Öğrencilerine ilgili, duyarlı hocalarımızın 
da desteğiyle bölümümün ilk yılını başarıyla tamamladım ve TRT gibi 
büyük bir medya kurumunda staj yapabilme şansını elde ettim. Okulum-
da edindiğim bilgilerin ve kazandığım alışkanlıkların hem staj süresince 
hem de sosyal hayatımda ayrıcalığını görüyorum, her fırsatta aldığım 
eğitimin yararlarını fark ediyorum. Her geçen gün daha da gelişen oku-
luma bana en iyi dostlarımı ve eğitimi kazandırdığı için                     te-
şekkür ediyorum. 
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‘Farklı olmayı başardık’
Esma YILDIZ

(Çocuk Gelişimi)

2 sene önce bu yola girdiğimizde çocuk gelişimi hakkında pek 
fazla donanımlı değildik. Bizi neler beklediğini bilmiyorduk. 
Tabiki bu ilk dersten bile belli olmaya başlamıştı.  Derslerimizde hocalarımızın 
bizlerle sohbet edip bir yandan da ders hakkında konuşmaları bizlerle iç içe ol-
maları bizi bu bölüme daha fazla bağlı ve istekli bir hale getirmişti. Bizi farklı ya-
pan bir başka durum ise anaokullarında kullanılan eğitim sistemlerini uygulamalı 
olarak görmemizdi. Bunlar; Gems programında kullanılan pijama partilerimiz, 
uygulamalı drama derslerimizde kısa dramalar hazırlayıp kostümlerle oynaya-
rak ders görmemiz, işaret dili dersiyle engelleri ortadan kaldırmamız vb. hepsi 
Çocuk Gelişimi bölümünü farklı yapan etkinliklerdi. Biz başından beri farklı 
olmayı istedik ve başardık. İnanıyorum ki bizden sonra gelen arkadaşlarımız da 
bizden bir fazlasını yaparak yollarına devam edecekler. Başta bize inanan ve her 
zaman destekleyen Gökçe Gülen ve Dilek Erzenli hocalarımıza daha sonra bütün 
sınıf arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler…  

Öğrencilerden Mesaj

‘Daha fazlası olamazdı’

Sevgi GECÜ

(Moda Tasarımı)

Tekstilden konfeksiyo-
na, tasarımdan çizime, 
planlamadan üretim aşamalarına kadar her 
adımını birer birer gördüğüm Şişli Meslek 
Yüksekokulu’nda daha fazlası olamazdı sa-
nırım. Eğitim düzeyinin en üst düzeyde ol-
ması, kadronun mükemmel olması ile birle-
şince sektörde yapamayacağımız hiçbir şey 
olmadığına inandırıyor. İki sene boyunca 
istekle, güvenle ve özveriyle geçirdiğim 
zaman bizi direkt olarak sektöre hazırlayan 
öğretim görevlilerimiz ile şimdiden çok iyi 
işlere imza atmaya başladık. Yine tercih ya-
pacak olsam yine Şişli Meslek Yüksekoku-
lu’nu tercih ederim.  

‘Öğrencilik bitti ama dostluk bitmeyecek’

Bilgin KÖKSAL 

(Bankacılık ve Sigortacılık)

Bizim toplum içinde çok meşhur bir klişe 
laf vardır : “Özel okullarda hocalar katı abi, 
bilerek bırakıyorlar, öğrencilerle ilgilenmi-

yorlar bile” diye. Senden eskilerin laflarına kulak vererek sende 
inanıyorsun ilk başta bu klişelere. Birkaç hafta geçtikçe dersleri-
mize giren hocalarla her geçen ders biraz daha samimileştik. İşin 
tuhaf yanı derslerimize girmeyen hocalarla da en az bölüm hoca-
larımız kadar samimiydik. Hani nerede o klişe? Koca bir lafı İs-
tanbul Şişli Meslek Yüksekokulu hocaları demiri ateşte eritir gibi 
eritmişti. Biz öğrenciler için öğretmenler sadece ders anlatmak 
için sınıfa gelen, dersten derse, sınavlarda gördüğümüz insanlar 
olmadılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler! 
Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözündeki nesle ilimi, bilimi, 
tarihini öğreten insanlardı onlar. Arkadaşlarımız oldular bazen 
okulun yanındaki yerlerde oturur çay-kahve içer okul dışındaki 
sorunlarımızı konuşurduk.  Ağabeylerimiz, ablalarımızdı bazen 
her türlü sorunlarımıza çözüm getirirlerdi. Kısacası bir arkadaşın, 
eşin, dostun davrandığı gibi davrandı adeta ikinci bir aile gibi 
oldu bize. Hiç de öyle klişedeki gibi değillerdi. Dedim ya; erit-
mişlerdi o klişeyi. Ne olduğunu anlamadan koskoca 2 yıl, 730 
gün geçip gitti. Türk dizileri gibiydi biraz ama eksikti. Başını so-
nunu tahmin edebiliyorsun Türk dizilerinde ve sonu hep mutlu 
bitiyor. Eksik olan yanı güzel başladı, güzel gitti ama nerde bitti? 
Bitti mi? Biten sadece öğrencilikti. Aile içindeki dostluklar da 
bitecek değildi ya? Şişli Meslek Yüksek Okulu’nda iyi dostlar 
biriktirdim hepsi ailem oldu. 

‘Okulumuzu 
kesinlikle tavsiye 

ederim’ 

Doğancan KAYA

(Grafik Tasarımı)

Okulumuz yeni olmasına rağmen 
eksikleri tamamen giderilmiştir. 
Hocalarımızın verdiği eğitim ve 
öğrencilere karşı tavırları olduk-
ça iyi. Yeri geldiği zaman ağabey, 
abla, kardeş gibi olduk. Okulumu-
zu üniversite hayatına başlayacak 
arkadaşlarımıza tavsiye eder edip 
etmeyeceğimi sorarsanız, kesinlik-
le ederim.

‘İyi ki gelmişim diyorum’ 

İlayda Karabul

(Dış Ticaret) 

Bu sene üniversiteye yeni başlayacak-
lar, tercih yapacaklar belki Şişli Mes-
lek Yüksekokulu’nu fazla duymadılar ancak burası ger-
çekten çok farklı bir okul. Bu samimiyet, sıcak ortam, 
hocaların içten yaklaşımı ve davranışları… cümlelere 
döküp anlatamam ki. Dış Ticaret bölümündeyim; okula 
başlarken çok tedirgindim ve içimde ne yapacağım kaygısı 
vardı. Ancak karşıma çıkan öncelikle bölüm hocalarım 
sonrasında diğer hocalarım sayesinde içimdeki bu kaygı 
yerini sevince bıraktı. Aslında hocalarım demek yetmez, 
her türlü özel ve okul ile ilgili sorunlarımızla ilgilenen 
ablalarımız ve ağabeylerimiz desem daha doğru olur. 
Hocalarımı ve okulumu çok seviyorum. Ben muhasebe 
mezunuyum ve iyi ki Dış Ticaret bölümüne gelmişim di-
yorum. Dış ticarete merakınız varsa, dış ülkelerle iletişim 
kurmak istiyorsanız bu bölüm tam size göre. Dersler her 
zaman öğrenciyi zorlar ve bu okulda da farklı değil ancak 
bir hocamızın dediği gibi bu zorlukların hepsi bizim için, 
dış ticareti tam anlamıyla öğrenip mezun olmak için…

‘Bu bölümü seçecekler çok şanslı’ 

Ayşenur ÇEBİ

(Radyo ve Televizyon  Programcılığı)

Radyo ve Televizyon Programcılığı’nda okumak en büyük haya-
limdi, olumsuz pek çok eleştiriye inat hayallerimin peşinden git-
tim. Bölüm hocalarım ise hayalime sarılmamın ne kadar doğru bir karar olduğunu 
gösterdi. Gerek teorik dersler, gerek yaptığımız uygulamalar ile mesleğe ve hayata 
dair pekçok şey öğrendim. Çünkü burası sadece meslek edindirme yeri değil, bir 
birey olmaya başladığımız bu özel zamanlarda kişiliğimizin şekillendiği bir ortam 
aynı zamanda… Ben kendimi bu anlamda çok şanslı hissediyorum. Bizden sonra bu 
bölümü seçecek olan arkadaşlarıma da çok şanslı olduklarını söylemek isterim; hem 
eğitim kalitesi, hocaların özverili, öğrenci dostu yaklaşımları, hem de staj olanakları 
bu bölümü farklı kılıyor. Okulda geçirdiğim bu verimli senenin ardından şimdi stajı-
mı medya devlerinden biri olan ATV’de yapacağım.  Hocalarına her şey için sonsuz 
teşekkürler…
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