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istinye.edu.tr
0850 283 60 00

istinyeIi
yetisir.

#

Her #istinyeli, bilimin sınırlarını
genişletmeyi ve evrensel düzeyde

başarı elde etmeyi amaçlar. 
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Dünyada ilk kurulan 
üniversitelerin  duvarlarını bu 
özlü söz süslemektedir. 
“Non scholae, sed vitae disci-
mus”
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ADALET

Adalet programımızda; yargı sistemimizin zorunlu un-
surlarından olan yazı işlerinin her kademesinde görev 
yapabilecek, sistemin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip 
“adalet meslek elamanı” yetiştirmek üzere eğitim-öğretim 
verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize, programımız mezu-
nlarına imtiyaz olarak tanınmış hukuk fakültelerine geçe-
bilme olanağı sağlayan Dikey Geçiş Sınavlarında başarılı 
olabilmeleri için destek verilmekte ve hukuk mesleğinin 
temelleri atılmaktadır. 

Programımızda; kamu hukuku ve özel hukuk alanında-
ki temel derslerin yanında Hukuk Büro Yönetimi ve Se-
kreterlik, Klavye Kullanımı, Kalem Mevzuatı ve Adli 
Yazışma gibi teorik ve uygulamalı dersler öğretilmektedir. 
Programımızın öğrencilerine, günümüzün en kıymetli 
sermayesi olan, hem hukuk, hem de adalet mesleği men-
suplarının en çok ihtiyaç duyduğu “zamandan” yeterince 
tasarruf edebilecek kadar hızlı klavye kullanımı öğretil-
mektedir. Türkçe kelimelerdeki har�erin en uygun dizilim-
lerinin yer aldığı F klavye eğitimi, 2 yarı yıl teorik ve uygu-
lamalı dersler olarak verilmekte ve bu konuda uluslararası 
müsabakalarda başarı elde edebilecek kadar iyi öğrenciler 
yetiştirilmektedir. 

Programımızda; teknolojinin sunduğu modern eğit-
im-öğretim araç ve gereçleri kullanılarak, en iyi öğrenme 
olanağı sunacak şekilde dizayn edilmiş sını�arda, hukuk 
alanındaki değişimleri takip eden, uygulama ile teoriyi 
birleştirmiş güçlü akademisyen kadrosu ile örgün öğre-
timin hem gündüz hem ikinci öğretimi olarak eğitim-öğre-
tim verilmektedir.

Yargı sistemimizde, Adalet Programlarından yetişmiş 
nitelikli personele, her daim artan miktarda ihtiyaç duyul-
maktadır. Adalet Programı mezunları; “Adalet Meslek Ele-
manı” unvanı ile adliyelerde, icra dairelerinde, ceza infaz 
kurumlarında, hukuk bürolarında, noterliklerde ve özel se-
ktörün birçok alanında zorlanmadan, tatminkâr ücretlerle 
çalışabilme olanağı bulmakta, dikey geçiş sınavı sonucu-
na göre, hukuk fakültelerinde kariyer yolculuğuna devam 
edebilmektedirler.
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İnsanoğlunun, yemeğe olan ilgisi, her çağ-
da artarak devam etmiştir. Fizyolojik olar-
ak gereklilik olan yemek aynı zamanda 
çoğu zaman insanlığın kendini ifade etme 
aracı olmuştur. “Ne yersen o’sun” sözü hem 
beslenme şeklimize göre vücudumuzun du-
rumunu, hem de zihinsel olarak yediğimiz 
yemeklerin bizi ifade ettiğini anlıyoruz. 
Gelişen dünyamızda ise bu ifade etme biçi-
mi gittikçe ön plana çıkmakta ve bu da yi-
yecek-içecek sektörünü sürekli büyüterek 
canlı tutmaktadır. Günümüzde sağlıklı 
beslenmenin ve kültürel miras bilincinin 
yükselişe geçmesiyle yerel ve organik gıda-
lara talep artıyor. Bu gıdaların üretim ve 
sunum aşamalarında, bu konularda bilinçli 
çalışanların önemi artıyor. Organik ve yerel 
ürünler gibi, küreselleşen dünyanın etkisi-
yle yurtdışı menşeili ürün ve yemeklerde 
popülaritesini arttırarak bu konuda bilgili 
eleman ihtiyacını arttırıyor. Yani, kültürl-
er arası etkileşim, artan nüfus, tüketicinin 
kalite ve ürün çeşitliliği beklentisindeki artış, 
beslenmedeki yeni trendler, farklı konsept ve ürünler 
ve daha birçok sebeple yiyecek-içecek sektörü hızını 
kesmeden büyümeye devam ediyor. Sektör büyürken 
personel ihtiyacı da, sektörün talepleri doğrultusunda 
değişerek nitelikli iş gücü ihtiyacı gittikçe artıyor.

Son günlerde Covid-19 virüsü sebebiyle tüm dünya-
da hizmet sektörü yavaşlasa da, gıda sektörü hız kes-
meden büyümesine devam ediyor. Salgın sonrasında 
ise hizmet sektörünün çok daha büyük bir ivmeyle 
büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Bu büyüme 
ile birlikte, halihazırda sektörde ihtiyaç duyulan etik 
değerlere önem veren, gıda maliyet ve israfı konu-
sunda bilinçli, gıda güvenliği, hijyen ve iş güvenliği 
normlarına uygun çalışan, inovatif düşünen personel 
ihtiyacı artacaktır. Dolayısıyla, bu süreci kişisel do-
nanımızı geliştirme süreci olarak görmek geleceğe 

yatırım yapmak demektir. Bu sebeple, çalışma-
larımıza online olarak da aynı şevk ve hızla devam 
ediyor, şimdiden öğrencilerimiz için gelecek dönem-
lerde gerçekleştirilmek üzere yol haritaları ve projeler 
hazırlıyoruz. Bu mesleğe gönül vermiş tüm öğrencil-
erimizin, hem kendi, hem sevdikleri, hem de çevre 
sağlığını önemseyerek evde kalmalarını, bu süreç 
içerisinde olabildiğince kendilerine yatırım yaparak, 
teknolojinin de nimetlerinden yararlanarak bilgi ve 
becerilerine arttırabilecekleri bir süreç geçirmelerini 
temenni ediyoruz. 

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Pro-
gramı olarak, yaşadığımız pandemi sürecinin tüm in-
sanlık için en kısa zamanda sonlanması diliyor; bilgi,  
yetiştirdiğimiz gelecekteki meslektaşlarımızın sek-
tördeki yükselişini görmek için sabırsızlanıyoruz.
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2019 Mezuniyet Töreni 
Büyük Bir Coşku ve Gururla Gerçekleşti
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Meslek Yüksek kulu Mezuniyet 
Fotograf Galerisi
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Bilişim Hukuku Konferansları Seri 2 “Adli Bilişim ve 
Siber Olaylara Müdahale” konulu konferans, Bilişim 
Uzmanı Adli Bilirkişi Hakan Erdoğan tarafından İsti-
nye Üniversitesi Güney Kampüste verilmiştir.
Sayın MYO Onursal Müdürü İlhan Tomanbay’ın 
da katıldığı konferansa Adalet Programı öğrencileri 
ağırlıklı olmak üzere Meslek Yüksek Okulu ve tüm İs-
tinye Üniversitesinden katılımcılar yoğun ilgi göster-
miştir.
Konferansta: Bilişim Suçları, Yeni Tehditler, Teknik 
İnceleme, Adli Bilişim Süreci, Adli Bilirkişilik, Kişi-

sel Verilerin Korunması, İnternet Üzerinden işlenen 
suçlara ilişkin örnek olaylar ve bu olaylarda adli kol-
luk ve yargı makamları tarafından yapılacak müda-
hale yöntemleri anlatılmıştır.

Geleceğin ağırlıklı suç zeminini oluşturacağı tahmin 
edilen bilişim sistemleri ve bu suçlarla mücadele yön-
temleri geniş bir perspekti�en ele alma ve analiz etme 
olanağı bulunmuştur. Hakan ERDOĞAN’a teşekkür 
belgesi MYO Müdürü Yrd.Doç.Dr.M.Fatih ÇINAR 
tarafından takdim edilmiştir.
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MYO Md.ve Adalet Prg.Bşk.M.Fatih ÇINAR ile 
MYO Kurucu Müdürü EPAM Başkanı Doç.Dr. Fahri 
ERENEL’in editörlüğünü yaptığı, İstinye Üniversit-
esi’den 6 ve diğer üniversitelerden 8 akademisyenin 
bölüm yazdığı kitap Nobel Uluslararası Yayınevi 
tarafından Yayınlanmıştır. Kitap Türkiye’nin yeni yöne-
tim modelini çok geniş bir perspekti�en incelemekte-
dir.
Türkiye, 29 Ekim 1923 tarihinde egemenliğin halka ait 
olduğu, yürütme fonksiyonunun cumhurbaşkanı ve 
başbakandan oluştuğu bir hükûmet sistemini benim-
semiştir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan hal koylaması 
ile çok köklü bir değişikliğe gidilerek Başbakanlık kuru-
mu kaldırılmış ve cumhurbaşkanı yürütmenin tek yet-
kilisi hâlini almıştır. Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parla-
menter Hükûmet Sistemlerinden çeşitli unsurlar içeren 
bu yeni sistemin dünyada birebir başkaca emsali bulun-
mamaktadır. Bu nedenle geçmiş deneyimlerinden ders 
çıkarılabilecek uygulama örnekleri mevcut değildir.
Yeni yönetim modeli olağan ve olağanüstü zamanlar-
da, uluslararası gerginlik ortamlarında, sosyal, siyasal, 
askeri ve ekonomik kriz zamanlarında henüz yeteri ka-
dar test edilebilmiş değildir. Muhtemel ve müstakbel 
olumsuzlukların öngörülerek geleceğe dönük tedbirler 
alınabilmesi için geniş perspekti�i bir projeksiyonunun 
yapılması zorunludur. Geçmiş deneyimlerinden faydal-

anılabilecek emsaller bulunmadığına göre, bu öngörüler 
ancak bilim insanları tarafından yapılabilir.
Kitapta konusunun uzmanı on altı akademisyen, on 
dört bölüm başlığı altında yeni yönetim modelini analiz 
etmektedir. Okuyucu, bölümleri tümevarım tekniği ile 
zihninde birleştirdiğinde, hükûmet sistemleri, dünyada 
uygulanan yönetim modelleri, hükûmet sistemlerinin 
sosyal, siyasal, antropolojik ve ekonomik boyutları gibi 
konularda çok değerli bilgiler edinecek ve geçmişten ge-
leceğe Türkiye’nin hükûmet sistemleri konusunda çok 
geniş bir bakış açısına sahip olacaktır.

Özverili araştırma, 
özenli inceleme ve der-
in akademik çalışma-
lar sonucunda ortaya 
çıkmış olan bu kitabın, 
okurların düşün ve 
karar dünyasında 
üst seviyede birikim 
oluşturacağı ve sun-
duğu bilimsel bilginin, 
akademik sınırları 
aşarak toplumun tüm 
kesimlerine ulaşacağı 
umulmaktadır.



22

MYO Adalet Program Başkanı Dr.M.
Fatih ÇINAR’ın “Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasalarında Atatürk Milliyetçiliği 
Kavramı ve Anayasa Mahkemesi Kara-
rlarında Görünümü” başlıklı makalesi 
TÜBİTAK ULAKBİM Hakemli Dergi 
olan Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi (ABÜHFD) Der-
gisinde yayınlanmıştır.
Makalede: “Milliyetçilik-Atatürk Milli-
yetçiliği” ve “Türk” kavramları, 1924 
Anayasasından itibaren tüm anayasal-
arda yer almıştır. Bu kavramları kapsayıcı ve genişletici yorumlamak yerine 
indirgemeci ve dışlayıcı bir perspektif getiren yaklaşımlara sıkça rastlan-
maktadır. Ayrıca bu kavramların antropolojik, etnolojik ya da sosyolojik 
anlamları dışında “hukuki” boyuttaki anlamı hayatın içinde olması ve uy-

gulamayı yönlendirmesi nedeniyle son derece önemlidir. Bu makalede, her zaman güncel bir tartışma konusu 
olan bu temem kavramların Anayasal düzenlemeler bağlamında ve Anayasa Mahkemesi Kararları çerçevesinde 
verildikleri hukuki anlamlar ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Citation: Makaleye https://www.academia.edu/38341446/TC_Anayasalarında_Atatürk_Milliyetçil… erişile-
bilir.

İntersteno Türk tarafından her yıl düzenlenen ve bu 
yıl 14’üncüsü yapılan 2019 Türkiye İhsan Yener Kla-
vye Şampiyonası’na Adalet programı öğrencilerimiz 
Öğr. Gör. Sevil Keskin nezaretinde 18 Ocak 2019 tar-
ihinde katıldılar. Türkiye çapında güzel dereceler alan 
ve başarılarıyla gurur duyduğumuz öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 
düzenlenen USBİK-2019 kongresinde sunduğu 
bildiride: ”Kuvvetler ayrılığı ilkesi konusundaki tar-
ihsel görüşlere değinilmiş ve günümüzde ulaşılan 
anlayışa yer verilmiştir. Kuvvetler ayrılığı konusun-
da beş devletin (ABD, Almanya, Fransa, Rusya ve 
İngiltere’nin) anayasal uygulamalarındaki hukuksal 
boyutları ortaya koyulduktan sonra Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasındaki düzenleniş biçimi ve Anaya-
sa Mahkemesinin yeni tarihli bir kararında kuvvetler 
ayrılığı ilkesine ilişkin getirdiği yorum anlatılmıştır. 
Bu bildiri ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin kapsamı ile 
Türk anayasal sistemi açısından bulunduğu konum 
karşılaştırmalı olarak ele değerlendirilmiştir.”
Bildirinin özet metnine: http://www.usbik.com/
FileUpload/as878960/File/ozetler_22.02.2019.pdf 
adresinden erişilebilir.
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Adalet Programı tarafından F Klavyenin doğuşu, faydalı 
yönlerinin tanıtılması, Q Klavyeye üstünlüklerinin anlatıl-
ması ve Türkiyede kullanımının yaygınlaştırılması mak-
sadıyla bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum açılış 
konuşması Rektör Yrd. Prof.Dr. Erdal KARÖZ tarafından 
yapılmıştır. Adalet Program Başkanı E.Hâkim Dr.M.Fatih 
ÇINAR F Klavyenin Adli Birimlerdeki önemi ve adalet 
personeline sağladığı faydaları izah etmiş ve tüm kurum-
larda F Klavye kullanılmasını zorunlu kılan 28847 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan 2013/13 sayılı genelge hak-
kında bilgi vermiştir. Daha sonra F Klavye Dünya Şampi-
yonu Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Şube Müdürü Celal 
AŞKIN F Klavyenin kullanım tarzları ve klavye yarışma-
ları hakkında bilgi vermiş ve öğrencilere 1 dakikada 742 
hatasız vuruş ile çok beğeni toplayan bir gösteri yapmıştır. 
F Klavyenin geçmişten günümüze gösterdiği gelişmeyi 
ve Türk Klavye Milli Takımının başarıları İnterstenotürk 
Yönetim Kurulu Üyesi ve eski şampiyonlardan Seçkin 
KÖSE tarafından katılımcılara anlatılmıştır. Sempozyum 
soru cevap bölümü ve katılımcılara teşekkür belgelerin-

in sunulmasıyla tamamlanmıştır. Koordinatörlüğünü ve 
sunuculuğunu Klavye Dersleri Eğitmeni Sevil KESKİN 
tarafından yürütülen sempozyuma başta Adalet Pro-
gramı öğrencileri olmak üzere İstinye Üniversitesinden ve 
dışarıdan katılımcılar yoğun ilgi göstermişlerdir.



25

 myo.istinye.edu.tr isumyo

İstinye Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hiz-
metleri Programı Eğitim Laboratuvarı; İstinye Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Melih BULU, MYO Müdürü 
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY, Program Başkanı Müge 
BEKMAN, THY Kalite Güvence Müdürü Sn. Esra 
KAV ve Onur Havayolları Kabin Hizmetleri Başkanı 
Sn. Tülay BULUT’un katılımıyla 11 Mart 2019 Pazart-
esi günü İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsünde 
gerçekleşti.

Açılış töreninde konuşan THY Kalite Güvence 
Müdürü Esra KAV, açılan MockUp ile öğrencilerin 
eğitimlerinin çok keyi�i geçeceğini söyledi. İşe alın-
ma kriterleri hakkında öğrencilere ip uçları veren 
Esra KAV, ‘’İstanbul 3. Havaalanının tüm etaplarının 
tamamlanmasıyla dünyanın en büyük havaalanına 
sahip olacağız. Sizlerde bu gelişen sektörümüzde bir-
er elçi olacaksınız ve umuyorum her birinizle bera-
ber çalışacağız’’ sözleriyle havacılık sektörünün umut 
vaad ettiğinin altını çizdi.

Henüz Üniversitedeyken en modern donanınımla 
eğitim almanın çok önemli olduğunu belirten Tülay 
BULUT, ‘’Sizler gibi nitelikli gençler yetiştikçe ha-
vacılıktaki gelişmemizi sürdüreceğiz.’’ dedi. Kendil-
erinin ilk eğitimlerini uçakta aldığını belirten Tülay 
BULUT, MockUp’ta alınan eğitimin öğrencileri 
mesleğe hazır şekilde mezun edeceğine dikkat çekti.

İstinye Üniversitesi’nin tüm yatırımlarını ve laboratu-
varlarını uzun araştırmalar sonrası en doğru şekilde 
yaptığının altını çizen Prof. Dr. Melih BULU, Mock-
Up’ın açılışında mesleğin duayen isimleriyle birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Gelişmekte 
olan havacılık sektöründe rekabetin çok yüksek old-
uğunu söyleyen Prof. Dr. Melih BULU, üniversitede 
alınan eğitimin mezunları bir adım öne taşıdığını be-
lirtti.
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18 Mart Salı günü Öğr.Gör. Müge 
Bekman, Öğr.Gör. Dilek Bircan Uslu 
ve öğrencilerimizden Umut Seferoğ-
lu birlikte SHGM Türk Sivil Ha-
vacılık Akademisi (TSHA) ziyareti 
gerçekleştirdi. Akademi Sorumlusu 
Erdal Yeşilbaş ile yapılan görüşme-
de üniversitemiz ve TSHA arasında 
gerçekleştirebileceğimiz iş fırsatları ve 
protokoller incelendi.

Sivil Havacılık  Kabin Hizmetleri 1. sınıf, 
1.sınıf ikinci öğretim ve 2. sınıf öğrencilerimiz
OnurAir’in yazılı mülakat sınavına katıldılar
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İstinye Üniversitesi MYO Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri Programı tarafından 
hava fotoğrafçısı Alp ALPER’in çektiği 
fotoğra�arla düzenlenen ‘’1000 Feet’ten Tür-
kiye Fotoğra�arı’’ sergisi, İstinye Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal KARAÖZ, 
akademisyen ve yöneticilerin katılımıyla 27 
Mart 2019 Çarşamba günü İstinye Üniversit-
esi ana fuayede ziyarete açıldı.

Açılış sonrası İstinyeli öğrencilerle bir araya 
gelen Alp ALPER, sergiye hazırlanma süre-
cinde yaşadığı deneyimleri paylaştı.
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Ersoy Çok Programlı Anad-
olu Lisesi öğrencileri Güney 
Kampüsümüzde Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri Programımızı  
ziyaret ettiler.  Program Başkanı 
Öğr. Gör. Dilek Bircan Uslu ve 
Öğr. Gör. Zehra Yardı tarafından 
öğrencilere havacılık, kabin 
memurluğu mesleği  ve pro-
gramımız hakkında bilgiler ver-
ildi. Kabin Hizmetleri Uygula-
ma laboratuvarında da derslerin 
işlenişi ve uygulamalar konu-
sunda açıklamalar yapıldı
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İstinye Üniversitesinde oluşturulan ve 
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
tarafından düzenlenen Erkek Basketbol 
2. Lig yarışmalarında geçtiğimiz pazarte-
si (08.04.2019) ve çarşamba (10.04.2019)
günü maça çıkarak üniversitemizi guru-
rla temsil eden ve üniversite takımımıza
3 numara, forvet pozisyonunda destek
veren Spor Yönetimi Programımızdan
Furkan Çakır (7+7; 14 sayı) ve Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği (Uçak Teknolo-
jisi ÇAP) öğrencimiz Semih Öztepe’yi
(5+9; 14 sayı) yürekten kutluyoruz. Bu
iki arkadaşımızın başarısı MYO’nun ve
üniversitemizin başarısıdır.

Bütün sporsever öğrenci ve velilerimizi ha�aya 
pazartesi (15.04.19) Medeniyet Üniversite-
si karşısında ve takip eden çarşamba günü 

(17.04.19) İstanbul Üniversitesi karşısın-
da Semih ve Furkan özelinde takımımızı 
desteklemeye çağırıyoruz. Semih ile Furkan’ın 
maçları Acıbadem Üniversitesinde (İçeren-
köy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No:32, 34752 
Ataşehir/İstanbul) oynanmaktadır.

Meslek Yüksekokulu Gıda teknolojisi programı öğrencileri TSC AKADEMİ tarafından 20-
21 Nisan tarihlerinde düzenlenen, gıda sektörü uzmanlık alan eğitimine katılmıştır. Eğitim 
sonucunda tüm Türkiye’de ve uluslararası alanda geçer-
liliğe sahip (ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, 
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi, 
BRC (versiyon 8), GHP - İyi Hijyen Uygulamaları ) eğit-
imlerini alarak 4 Türkçe 4 İngilizce serti�ka alarak eğit-
imlerini tamamlamışlardır.
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MYO Adalet Program Başkanı Dr.M.Fatih ÇI-
NAR Halk Tarafından Seçilen Devlet Başkan-
larının Yürütme Yetkileri (Karşılaştırmalı 
Anayasa İncelemesi) / Executive Powers of the 
Presidents Elected by the Public (Compara-
tive Constitutional Review) başlıklı bildirisiyle 
İzmir’de 04-06 Nisan 2019 tarihleri arasında 
yapılan Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongre-
si Applied Social Sciences Congress (C-IA-
SOS – 2019) katılmıştır. Bildiri özetle: Halk 
tarafından seçilen devlet başkanlığı modelleri 
uygulayan ABD, Fransa ve Rusya örneklerinin 
anayasayalarında yürütme yetkileri incelen-
mekte ve Türkiye’nin 2017 halk oylaması ile 
geçtiği yeni sistem ile karşılaştırma yapılmak-
tadır. Halk tarafından seçilen devlet başkanlığı 
sistemlerinin olumlu ve olumsuz yönleri or-
taya koyulduktan sonra Türkiye için anayasal 
öneri noktaları vurgulanmaktadır.
Citation: Bildiriye, https://bit.ly/2VOCz1P 
adresinden erişilebilir.
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Köpekbalığı derisinden esinlenen yeni teknoloji ile uçakların 
yakıt sar�yatı azalacak 
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İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencileri İstanbul 
Şile’de kamp yaptı.

Aşçılık Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağla 
ÖZER’in de katıldığı kampta, 1 gece çadırda 
konaklayan ve akşam yemeklerini doğadan 
topladıkları odunlarla yaktıkları ateşte pişiren 
öğrenciler, keyi�i bir ha�a sonu geçirdi. 
Mezuniyeti yaklaşan öğrencileri ile birlikte 
eğlenceli ve unutulmayacak bir etkinlik yap-
mak istediklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi 

Çağla ÖZER, ‘’1 gece çadırda konakladık 
mangal yaptık, dağda odun topladık, bir 
sürü oyun oynadık, çok yorulduk fakat çok 
da eğlendik. Bu vesileyle; İlk mezunlarımız 
için unutamayacağımız bir anı daha eklendi 
hafızalarımıza. Bu kamp organizasyonunu 
bir gelenek haline getirebiliriz. Çünkü şim-
di 1.sını�ar da bizi ne zaman götüreceksiniz 
diye soruyor.’’ sözleriyle birlikte yapılan et-
kinliklerin önemine dikkat çekti.
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Meslek Yüksekokulumuz Gıda Te-
knolojisi Programı tarafından düzen-
lenen Ne Yediğinizi Biliyor Musunuz? 
adlı etkinlikte paketlenmiş gıdalar 
üzerinde bulunan etiketlerin okuma 
yöntemleri anlatılmış, işlenmiş ürün 
içerikleri hakkında bilgilendirme 
ve gıda ürünlerinin incelemeleri 
yapılmıştır.

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Adalet Pro-
gramı’ndan Öğr. Gör. Arzu Görücü Ceylan, Öğr.E. 
Sevil Keskin ve öğrencilerimiz Veysel Alper ile Fa-
ruk Aktaş, 2-4 Mayıs.2019 tarihleri arasında Rize’de 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde gerçekleştir-
ilen 1. Uluslararası Adalet Kongresi ve 12. Ulusal 
Klavye Yarışması’na katılmıştır.
Ulusal Klavye Yarışması’nda okulumuzu temsil eden 
öğrencilerimiz Vakıf Üniversiteleri arasında 1. ol-
muşlardır. Genel sıralamada ise 10. sırada yer alın-
mıştır. Öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı 
tebrik ederiz.
Ayrıca Kongre’nin sonunda adalet Meslek Yükse-
kokulları İstişare Toplantısı yapılmış, Adalet Bakan-
lığı bürokratlarının ve yargının çeşitli bileşenlerinin 
katılımıyla sorunlar tartışılarak birinci elden pay-
daşları ile çözüm önerileri kayıt altına alınarak özel-
likle Adalet Bakanlığı’na iletilmesi sağlanmıştır.
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölümü öğrencimiz Ha�ze MUTLU 
ve Aşçılık Programı öğrencimiz Burak 
AZAMAK 5.Ulusal Aşçılık Kampı’nda 
Üniversitemizi temsil etti.

Aşçılık 2.sını�ar mezuniyete yaklaşırk-
en MATBAH’ta velileriyle birlikte 
Türkmen Mantısı, Bavursak, Badim-
can Gatlamasy yaptı.

Aşçılık Programı Öğr. Gör. Cansu AĞAN “Sus-
tainability of Sherbets in Turkish Cuisine” başlıklı 
bildirisi ile 3rd International Tourism and Cul-
tural Heritage Congress’e katıldı.
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Gida Teknolojisi Programı hoca-
larımızdan Öğr. Gör. Ece GİRAY 
Erasmus Personel Hareketliliği 
kapsamında-Avrupa’daki partner 
üniversitelerimizden biri olan İt-
alya’nın Foggia kentindeki Univer-
sity of Foggia’da ders vererek tecrü-
belerini paylaşmıştır.
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