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Endüstri (4.0)’ın 
• Nesnelerin ve hizmetlerin interneti modeli 
üzerinden karşılıklı çalışmaya,
• Sanal sistemlerin işleyişinde görev almaya,
• Akıllı fabrikaların/siber-�iziksel sistemlerin 
işleyişini öğrenmeye,
• Hızlı şekilde veri toplama ve analiz etmeye,
• Hizmetlerin oryantasyonunu yapmaya,
• Esnek adaptasyon modeliyle çalışmaya, hazır 
olmayı gerekli kılmaktadır. 

Geleceğe hazır olmak onu tasarlayanlar ve önce-
den öngörebilenler için hiç de zor olmayan bir 
durumdur. İstinye Üniversitesi Meslek Yükseko-
kulu geleceğin dünyasında ortaya çıkacak iş gücü 
ihtiyacını hem imalat hem de hizmet sektörleri 
açısından bilimsel yöntemlerle öngörmekte, 
sektörle iş birliği yaparak belirlemekte ve eğitim 
öğretim müfredatlarını, öğrenci stajlarını, mesle-
ki çalışma ve uygulama derslerini bilimsel verile-
re göre modellemektedir.  
Bu vizyonla hareket ettiğimiz için 2020 yılının 
Mart ayında tüm Türkiye’de tüm eğitim öğretim 
seviyelerinde uzaktan eğitim sistemine geçildi-
ğinde, derhal uyum sağladık ve birinci haftadan 
itibaren tüm derslerimizi ve sınavlarımızı bilişim 
sistemleri üzerinden gerçekleştirmeye başladık. 
Pandemi döneminde etkin ve verimli eğitim-öğ-
retimin en mümkün olanını öğrencilerimize sun-
mayı başardık. Öğrencilerimizin de gayretleriyle 
süreçleri tamamladık. Dönemlerimizin tamam-
lanmasıyla birlikte hem 2020 yılının hem de 
2021 yılının mezuniyet törenlerini yaptık ve genç 
mezunlarımızı hayatın içine göndermenin mutlu-
luğunu yaşadık.
Güzel bir gelecek ancak birey mutluluğu ve bu 
sayede gelen başarılar üzerine kurulabilir. 
Mutsuz bireyler sağlıksız bir toplumun yapı taşla-
rıdır.  Ön lisans öğrencilerinin önemli bir bölümü 

akademik kariyerlerine devam etmek ve lisans/-
yüksek lisans eğitimi almak istemektedirler. 
Bireyin ilgi duyduğu alanlarda çalışması ve ken-
disine çizdiği hede�lere doğru ilerlemesi öncelik-
le onun mutluğunu bu sayede de başarısını 
artıracaktır. Bu gerçeklikten hareketle meslek 
yüksek okullarının görevlerinin sadece sektöre 
ön lisans eğitimi almış uzmanlar yetiştirmek 
olmadığı çok açıktır. 
Bir öğrencinin gelecek planında akademik kari-
yer yapmak varsa DGS (dikey geçiş sınavı) ve 
lisans eğitimi alma yönünde atacağı adımlara 
destek olmak çok önemli bir akademik çalışma 
alanı olarak kabul edilmelidir. 

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI:

“GELECEĞE HAZIR OLMAK, ONU TASARLAYANLAR 
VE ÖNCEDEN ÖNGÖREBİLENLER İÇİN HİÇ DE 
ZOR OLMAYAN BİR DURUMDUR.”
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Günümüzde ön lisans seviyesinde eğitim veren 
çağdaş eğitim kurumu niteliğindeki meslek 
yüksek okulları 1900’lü yıllarda kurulmaya 
başladı. Bunun sebebi sanayi devrimiyle ortaya 
çıkan yeni ekonomik sistemin duyduğu mesleki 
eğitim görmüş insan ihtiyacını karşılamaktı. Mes-
leki eğitim en dar ve kısa tanımıyla imalat veya 
hizmet sektörünün belirli bir alanında uzmanlaş-
mayı sağlayan eğitim ve öğretim olarak tanımla-
nabilir. 
Biraz önce bahsettiğimiz ilk sanayi devrimi (1.0) 
su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim 
sistemlerini hayata geçirdi. İkinci sanayi devrimi 
(2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim-
le tanışıldı. 
Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital 
devrim, elektronik cihazların kullanımı ve bilgi 
teknolojilerinin gelişmesiyle üretimde otomas-
yon daha ileri seviyelere taşındı. 
Günümüz ve geleceğimiz ise dördüncü sanayi 
devrimi (endüstri 4.0) adlandırmasıyla nesnele-
rin interneti, hizmetlerin interneti, yapay zekâ, 
robotik otomasyonlar ve siber-�iziksel sistemler 
gibi şimdiden sınırlarını öngöremediğimiz yepye-
ni bir imalat-hizmet endüstri modeliyle kendini 
göstermekte.  

Dr. Öğretim Üyesi. M. Fatih Çınar
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ

Yukarıda saydığım sanayi devrimleri endüstride-
ki değişimlere hemen ayak uyduracak ve bu 
sistemleri çalıştıracak uzmanlara ihtiyaç duy-
muştur. 
Hem sektörün hem akademinin kaynaştığı bilim-
sel bilginin imalat bantlarında, hizmet sunum 
alanlarında buluştuğu eğitim modelini üniversi-
telerin ön lisans yani meslek yüksek okulları 
oluşturmaktadır. 
Öyleyse bizim içinde yaşamakta olduğumuz 
dördüncü sanayi devrimi (4.0)’ın yarattığı en 
önemli değişimler doğru anlamamız ve gelecekte 
aranan insan gücü ihtiyaçlarını doğru belirleme-
miz gerekmektedir.  

Günümüzde ön lisans seviyesinde 
eğitim veren çağdaş eğitim kurumu 
niteliğindeki meslek yüksek okulları 
1900’lü yıllarda kurulmaya başladı.

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu; 
Adalet, Aşçılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve 
Animasyon, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, 
Bilgisayar Programcılığı, Gıda Teknolojisi, 
Otomotiv Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin 
Hizmetleri, Uçak Teknolojisi programlarıyla; 
son bilimsel gelişmeleri esas alarak, Endüstri 
(4.0)’ın gereksinimlerini öngören vizyonuyla; 
geleceğin mutlu, başarılı, vizyoner ve donanımlı 
insan gücünü yetiştirmek üzere eğitim öğretim 
faaliyetleri sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar
MYO Md.

İs�nye Üniversitesi, MYO e-Bülteni

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ



MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
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Endüstri (4.0)’ın 
• Nesnelerin ve hizmetlerin interneti modeli 
üzerinden karşılıklı çalışmaya,
• Sanal sistemlerin işleyişinde görev almaya,
• Akıllı fabrikaların/siber-�iziksel sistemlerin 
işleyişini öğrenmeye,
• Hızlı şekilde veri toplama ve analiz etmeye,
• Hizmetlerin oryantasyonunu yapmaya,
• Esnek adaptasyon modeliyle çalışmaya, hazır 
olmayı gerekli kılmaktadır. 

Geleceğe hazır olmak onu tasarlayanlar ve önce-
den öngörebilenler için hiç de zor olmayan bir 
durumdur. İstinye Üniversitesi Meslek Yükseko-
kulu geleceğin dünyasında ortaya çıkacak iş gücü 
ihtiyacını hem imalat hem de hizmet sektörleri 
açısından bilimsel yöntemlerle öngörmekte, 
sektörle iş birliği yaparak belirlemekte ve eğitim 
öğretim müfredatlarını, öğrenci stajlarını, mesle-
ki çalışma ve uygulama derslerini bilimsel verile-
re göre modellemektedir.  
Bu vizyonla hareket ettiğimiz için 2020 yılının 
Mart ayında tüm Türkiye’de tüm eğitim öğretim 
seviyelerinde uzaktan eğitim sistemine geçildi-
ğinde, derhal uyum sağladık ve birinci haftadan 
itibaren tüm derslerimizi ve sınavlarımızı bilişim 
sistemleri üzerinden gerçekleştirmeye başladık. 
Pandemi döneminde etkin ve verimli eğitim-öğ-
retimin en mümkün olanını öğrencilerimize sun-
mayı başardık. Öğrencilerimizin de gayretleriyle 
süreçleri tamamladık. Dönemlerimizin tamam-
lanmasıyla birlikte hem 2020 yılının hem de 
2021 yılının mezuniyet törenlerini yaptık ve genç 
mezunlarımızı hayatın içine göndermenin mutlu-
luğunu yaşadık.
Güzel bir gelecek ancak birey mutluluğu ve bu 
sayede gelen başarılar üzerine kurulabilir. 
Mutsuz bireyler sağlıksız bir toplumun yapı taşla-
rıdır.  Ön lisans öğrencilerinin önemli bir bölümü 

akademik kariyerlerine devam etmek ve lisans/-
yüksek lisans eğitimi almak istemektedirler. 
Bireyin ilgi duyduğu alanlarda çalışması ve ken-
disine çizdiği hede�lere doğru ilerlemesi öncelik-
le onun mutluğunu bu sayede de başarısını 
artıracaktır. Bu gerçeklikten hareketle meslek 
yüksek okullarının görevlerinin sadece sektöre 
ön lisans eğitimi almış uzmanlar yetiştirmek 
olmadığı çok açıktır. 
Bir öğrencinin gelecek planında akademik kari-
yer yapmak varsa DGS (dikey geçiş sınavı) ve 
lisans eğitimi alma yönünde atacağı adımlara 
destek olmak çok önemli bir akademik çalışma 
alanı olarak kabul edilmelidir. Günümüzde ön lisans seviyesinde eğitim veren 

çağdaş eğitim kurumu niteliğindeki meslek 
yüksek okulları 1900’lü yıllarda kurulmaya 
başladı. Bunun sebebi sanayi devrimiyle ortaya 
çıkan yeni ekonomik sistemin duyduğu mesleki 
eğitim görmüş insan ihtiyacını karşılamaktı. Mes-
leki eğitim en dar ve kısa tanımıyla imalat veya 
hizmet sektörünün belirli bir alanında uzmanlaş-
mayı sağlayan eğitim ve öğretim olarak tanımla-
nabilir. 
Biraz önce bahsettiğimiz ilk sanayi devrimi (1.0) 
su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim 
sistemlerini hayata geçirdi. İkinci sanayi devrimi 
(2.0) ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretim-
le tanışıldı. 
Üçüncü sanayi devriminde (3.0) ise dijital 
devrim, elektronik cihazların kullanımı ve bilgi 
teknolojilerinin gelişmesiyle üretimde otomas-
yon daha ileri seviyelere taşındı. 
Günümüz ve geleceğimiz ise dördüncü sanayi 
devrimi (endüstri 4.0) adlandırmasıyla nesnele-
rin interneti, hizmetlerin interneti, yapay zekâ, 
robotik otomasyonlar ve siber-�iziksel sistemler 
gibi şimdiden sınırlarını öngöremediğimiz yepye-
ni bir imalat-hizmet endüstri modeliyle kendini 
göstermekte.  

Yukarıda saydığım sanayi devrimleri endüstride-
ki değişimlere hemen ayak uyduracak ve bu 
sistemleri çalıştıracak uzmanlara ihtiyaç duy-
muştur. 
Hem sektörün hem akademinin kaynaştığı bilim-
sel bilginin imalat bantlarında, hizmet sunum 
alanlarında buluştuğu eğitim modelini üniversi-
telerin ön lisans yani meslek yüksek okulları 
oluşturmaktadır. 
Öyleyse bizim içinde yaşamakta olduğumuz 
dördüncü sanayi devrimi (4.0)’ın yarattığı en 
önemli değişimler doğru anlamamız ve gelecekte 
aranan insan gücü ihtiyaçlarını doğru belirleme-
miz gerekmektedir.  

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu; 
Adalet, Aşçılık, Bilgisayar Destekli Tasarım ve 
Animasyon, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, 
Bilgisayar Programcılığı, Gıda Teknolojisi, 
Otomotiv Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin 
Hizmetleri, Uçak Teknolojisi programlarıyla; 
son bilimsel gelişmeleri esas alarak, Endüstri 
(4.0)’ın gereksinimlerini öngören vizyonuyla; 
geleceğin mutlu, başarılı, vizyoner ve donanımlı 
insan gücünü yetiştirmek üzere eğitim öğretim 
faaliyetleri sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar
MYO Md.

İs�nye Üniversitesi, MYO e-Bülteni
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ADALET PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:

“Adalet programında dönem 

içinde öğrencilerimize ve 

toplumsal gelişime yönelik 

zengin içerikli etkinlikler 

yapılmıştır.” 

Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz, hem 
ulusal hem de uluslararası klavye yarışmalarına 
girerek bu alanda çok sayıda başarı elde etmiş-
lerdir. 
Yine bu dönemde öğretim elemanlarımız, güncel 
konularla ilgili yazılı ve görsel basında program-
lara katılmış ve açıklamalarda bulunmuşlardır.

Adalet programında bu dönem içinde müfredat 
güncellemeleri yapılmıştır. Bölüm ve MYO 
seçmeli dersler, 3 ve 4. dönemlere aktarılmak 
suretiyle, adalet programı öğrencilerinin ikinci 
sınıfta derslerinin yüzde ellisini kendi tercihleri 
ile seçebilecekleri bir müfredat haline getirilmiş-
tir. Ayrıca oluşturulan MYO seçmeli ders havuzu 
ile de öğrencilerimizin geniş bir havuzdan ders 
seçmelerine olanak sağlanmıştır. 
Meslek Yüksek Okulu seçmeli ders havuzuna da 
Adalet programı olarak 5 dersle katkı yapılmış-
tır. Öğrencilerimizin DGS sınav başarılarına 
katkıda bulunmak için 3 ve 4. dönemlerde müf-
redata, MYO seçmeli ders olarak matematik 

dersi eklenmiştir.
Ayrıca 1 ve 2.dönem zorunlu ders olarak yer alan 
klavye derslerine ek olarak 3 ve 4. dönemlerde 
seçmeli ders olarak ileri klavye teknikleri dersi-
ne müfredatta yer verilmiştir. İleri klavye teknik-
leri dersi, tüm MYO öğrencilerinin seçebilmesine 
olanak sağlayacak şekilde MYO seçmeli havuzu-
na eklenmiştir. 

Adalet Program Başkanı
Öğr. Gör. Vehbi DOĞAN 

Öğr. Gör. Vehbi Doğan
ADALET PROGRAM BAŞKANI
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GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:

Dr. Öğr. Üyesi Hamza Göktaş
GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANI

PANDEMİ SÜRECİNİN 

EĞİTİM HAYATINA VE 

GIDA TÜKETİMİNE 

ETKİSİ

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi 
başta eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere 
insanlığın her alandaki alışkanlıklarını büyük 
oranda değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. 
Süreç boyunca Gıda Teknolojisi Programı 
olarak öğrencilerimizi ihmal etmeden onların 
gelişmelerine katkıda bulunacak birçok programı 
online olarak gerçekleştirdik. 
Bu bağlamda, öğrencilerimize hem mesleki 
anlamda hem de akademik anlamda katkıda 
bulunacak; Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi, Ekşi 
Maya Teknikleri ve Bilimsel Proje Hazırlama 
Teknikleri gibi birçok etkinliği online olarak 
gerçekleştirdik. 

Program olarak uluslararası iş birliği çalışmaları-
na önem vererek ERASMUS hareketliliği kapsa-
mında Sırbıstan University of Novi Sad, Food 
Science and Technology Fakültesinden Dr. Nikola 
MARAVİC’i konuk ettik ve hem akademisyenleri-
mize hem de öğrencilerimize Şeker Teknolojisi 
hakkında sunum verdi. 

Ayrıca program hocalarımızın akademik çalışma-
larını teşvik ederek Uluslararası İndekslerde 
taranan 3 adet makalemiz yayınlandı. 
Yukarıda bahsettiğimiz Covid-19 pandemisinin 
neden olduğu önemli değişikliklerden bir tanesi 
de hiç kuşkusuz gıda tüketimi olmuştur. Bu iki 
yıllık süreçte insanların gıda tüketimine olan 
yaklaşımları büyük oranda değişmiştir. 

Sağlıkla ilgili endişelerin artmasıyla birlikte 
insanlar, artık gıdaları sadece besin ihtiyaçlarını 
karşılamak için değil aynı zamanda sağlıkları 
üzerine olumlu etkisinin de olmasını arzu ederek 
tüketmek istiyor ve bu noktada fonksiyonel gıda-
lara olan talep hızla artmaya devam ediyor. 

Fonksiyonel gıda pazarında ise probiyotiklere ve 
fermente ürünlere olan talep artmaya devam 

etmektedir. Yapılan araştırmaların, SARS-CoV-2 
ve diğer korona virüslerin sindirim sisteminde 
canlı kalarak dışkı ile atıldığını göstermesi, bu 
virüslerin çok uzun süreler yaşadığımız ortam-
larda bulunabileceğini ve korunmak için gıda 
üreticileri ve tüketicilerin genel hijyen kuralları-
na mutlaka dikkat etmelerinin hayati önem taşı-
dığını göstermektedir. 

Mevcut bilimsel çalışmalara göre SARS-CoV-2 
virüsünün gıda ve gıda ambalajı ile bulaştığına 
dair bir bilgi bulunmasa da enfekte kişinin, bun-
larla teması olabileceği ihtimali göz önüne alın-
malı ve kişisel temizlik sağlanmalı; gıdalar tüke-
tilmeden önce mutlaka rutin gıda güvenliği uygu-
lamalarına azami özen gösterilmelidir. 

En önemlisi gıda veya herhangi bir yüzeye 
temastan sonra ellerle; ağız, burun veya göze 
dokunulmamalı, eller mutlaka en az 20 saniye 
süreyle sabun ve su ile yıkanmalıdır. 

Bu süreç bilinçli gıda tüketicisi kavramını bir kez 
daha vurgulamış olup tüketicilerin market 
alış-verişlerini hızlı bir şekilde pandemi kuralla-
rına riayet ederek yapmaları, pişirilmesi gereken 
gıdaların çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmeme-
si gerektiğini, çiğ et, çiğ süt veya çiğ hayvan doku 
ve organlarının tüketilmemesi gerektiği gibi, aynı 
zamanda çapraz kontaminasyona neden olabile-
cek durumların önlenmesi gibi birçok tedbir 
almaları gerektiğini tüm gerçekleriyle ortaya 

koymuştur. 
İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı 
olarak bilimsel araştırmaların ışığında öğrenci-
lerimizi hem mesleki hayata hazırlamaya hem 
de bilinçli bir gıda tüketicisi olmaları noktasın-
da onların gelişmelerine katkı da bulunmaya 
devam etmekteyiz. 

Gıda Teknolojisi Program Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hamza GÖKTAŞ
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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi 
başta eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere 
insanlığın her alandaki alışkanlıklarını büyük 
oranda değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. 
Süreç boyunca Gıda Teknolojisi Programı 
olarak öğrencilerimizi ihmal etmeden onların 
gelişmelerine katkıda bulunacak birçok programı 
online olarak gerçekleştirdik. 
Bu bağlamda, öğrencilerimize hem mesleki 
anlamda hem de akademik anlamda katkıda 
bulunacak; Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi, Ekşi 
Maya Teknikleri ve Bilimsel Proje Hazırlama 
Teknikleri gibi birçok etkinliği online olarak 
gerçekleştirdik. 

Program olarak uluslararası iş birliği çalışmaları-
na önem vererek ERASMUS hareketliliği kapsa-
mında Sırbıstan University of Novi Sad, Food 
Science and Technology Fakültesinden Dr. Nikola 
MARAVİC’i konuk ettik ve hem akademisyenleri-
mize hem de öğrencilerimize Şeker Teknolojisi 
hakkında sunum verdi. 

Ayrıca program hocalarımızın akademik çalışma-
larını teşvik ederek Uluslararası İndekslerde 
taranan 3 adet makalemiz yayınlandı. 
Yukarıda bahsettiğimiz Covid-19 pandemisinin 
neden olduğu önemli değişikliklerden bir tanesi 
de hiç kuşkusuz gıda tüketimi olmuştur. Bu iki 
yıllık süreçte insanların gıda tüketimine olan 
yaklaşımları büyük oranda değişmiştir. 

Sağlıkla ilgili endişelerin artmasıyla birlikte 
insanlar, artık gıdaları sadece besin ihtiyaçlarını 
karşılamak için değil aynı zamanda sağlıkları 
üzerine olumlu etkisinin de olmasını arzu ederek 
tüketmek istiyor ve bu noktada fonksiyonel gıda-
lara olan talep hızla artmaya devam ediyor. 

Fonksiyonel gıda pazarında ise probiyotiklere ve 
fermente ürünlere olan talep artmaya devam 

GIDA TEKNOLOJİSİ

etmektedir. Yapılan araştırmaların, SARS-CoV-2 
ve diğer korona virüslerin sindirim sisteminde 
canlı kalarak dışkı ile atıldığını göstermesi, bu 
virüslerin çok uzun süreler yaşadığımız ortam-
larda bulunabileceğini ve korunmak için gıda 
üreticileri ve tüketicilerin genel hijyen kuralları-
na mutlaka dikkat etmelerinin hayati önem taşı-
dığını göstermektedir. 

Mevcut bilimsel çalışmalara göre SARS-CoV-2 
virüsünün gıda ve gıda ambalajı ile bulaştığına 
dair bir bilgi bulunmasa da enfekte kişinin, bun-
larla teması olabileceği ihtimali göz önüne alın-
malı ve kişisel temizlik sağlanmalı; gıdalar tüke-
tilmeden önce mutlaka rutin gıda güvenliği uygu-
lamalarına azami özen gösterilmelidir. 

En önemlisi gıda veya herhangi bir yüzeye 
temastan sonra ellerle; ağız, burun veya göze 
dokunulmamalı, eller mutlaka en az 20 saniye 
süreyle sabun ve su ile yıkanmalıdır. 

Bu süreç bilinçli gıda tüketicisi kavramını bir kez 
daha vurgulamış olup tüketicilerin market 
alış-verişlerini hızlı bir şekilde pandemi kuralla-
rına riayet ederek yapmaları, pişirilmesi gereken 
gıdaların çiğ ya da az pişmiş olarak tüketilmeme-
si gerektiğini, çiğ et, çiğ süt veya çiğ hayvan doku 
ve organlarının tüketilmemesi gerektiği gibi, aynı 
zamanda çapraz kontaminasyona neden olabile-
cek durumların önlenmesi gibi birçok tedbir 
almaları gerektiğini tüm gerçekleriyle ortaya 

koymuştur. 
İstinye Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı 
olarak bilimsel araştırmaların ışığında öğrenci-
lerimizi hem mesleki hayata hazırlamaya hem 
de bilinçli bir gıda tüketicisi olmaları noktasın-
da onların gelişmelerine katkı da bulunmaya 
devam etmekteyiz. 

Gıda Teknolojisi Program Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hamza GÖKTAŞ

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:
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BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ  PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:

Öğr. Gör. Ramazan Şen
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANI

Son birkaç yılda eğitimin ve çalışma ortamlarının 
dijital ortama geçmesiyle birlikte her sistem yeni 
güvenlik açıklarını da beraberinde getirdi. Artık 
sadece çalışma ya da eğitim ihtiyacımızı değil 
sosyalleşme ve iletişim ihtiyacımızı da dijital 
ortamda gidermekteyiz. Dijital ortamda en büyük 
endişemiz verilerimizin güvenliği;

Covid-19 ile ivmesi artan, kripto para ile önemi 
fark edilen ve son zamanlarda yeni bir kavram 
olarak ortaya atılan metaverse (sanal dünya) ile, 
dijital verinin farkındalığı tarihinin en yüksek 
seviyesine ulaştı. 
Bu program, siber güvenlik, siber saldırı ve 
savunma yöntemleri, güvenlik duvarları, veri 
tabanı güvenliği, web ve mobil platform güvenli-
ğinin sağlanması, savunma algoritmaları, güvenli 
yazılım tasarlama ve geliştirme, ileri seviyede ağ 
güvenliğinin sağlanması, olay yönetimi, güvenlik 
ürünlerinin çeşitleri, etik sızma testi ve kriptog-
ra�i konularında son teknolojileri verileriyle 
eğitim vermekte olduğumuz, dijital veri ortamla-
rının büyümesiyle artan güvenlik  za�iyetlerini en 
güncel algoritmaları kullanarak kapatma ve 

sektörde bulunan kimseleri bilgilendirme için 
nitelikli eleman yetiştirme amacıyla kurduğumuz 
programdır.
Sen de bilişim güvenliğine meraklıysan bu alanda 
oluşan açığı kapatacağına inanıyorsan bizimle 
kendini geliştirebilirsin.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Program Başkanı 
Öğr. Gör. Ramazan ŞEN

Artık sadece çalışma ya da 

eğitim ihtiyacımızı değil 

sosyalleşme ve iletişim 

ihtiyacımızı da 

dijital ortamda 

gidermekteyiz. 
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BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:

Öğr. Gör. Ahmet Selim Över
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAM BAŞKANI

Bilgisayar programcılığı, gelişen teknoloji dün-
yasında yoğun talepler ve artan ihtiyaçların 
karşılanması, bilgisayar mühendisleri ve yazı-
lım uzmanlarının destekçisi olarak bilişim 
sektöründe nitelikli ara elaman ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla kurulmuş bir ön lisans progra-
mıdır. 
Bilgisayar programcılığı ayrıca donanım, yazı-
lım, web tasarımı, internet uygulamaları, 
büyük veri veya veri tabanı yönetim sistem-
leri gibi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
analitik çözümler üretebilen programcılar 
yetiştirmektedir. 

Bilgisayar programcılığı bölümü kamu ve özel 
sektör olmak üzere toplumsal hayatın sorunla-
rıyla ilgili bilgi toplama, işleme ve çözüm üreten, 
algoritmalar üreterek yeni tasarımlar ortaya 
koyan; takım çalışmasına uyumlu, disiplinli, 
öğrenmeye açık, kendini geliştiren, mesleki ve 
sosyal sorumluluklarının farkında olan, toplu-
ma sayılı teknikerler yetiştirmektedir. 

Bilgisayar programcılığı bölümü ders içeriği 
olarak Matematik, Fizik, İngilizce gibi üniversi-
tenin temel derslerinin yanı sırası; Donanım, 
Yapay Zeka, Mobil ve Web Programlama, 

Nesneye Yönelik Programlama, Veri Tabanı 
Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri gibi 
sektörün her türlü ihtiyacını karşılayabilecek 
içerik bütünlüğüyle nitelikli ve kali�iyeli yazıcım-
lar geliştirmektedir. 

Bilgisayar programcılığı ayrıca 
donanım, yazılım, web tasarımı, 
internet uygulamaları, büyük 
veri veya veri tabanı yönetim 
sistemleri gibi sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda 
analitik çözümler üretebilen 
programcılar yetiştirmektedir. 
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SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:

Öğr. Gör. Özden Uygun Yüksel
SİVİL HAVACILIK KABİN H. PROGRAM BAŞKANI

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı müfreda-
tımızda yer alan Acil Durum ve Emniyet Kuralları 
dersimizin eğitimi teorik ve aynı zamanda uygula-
malı olarak verilmektedir. 

Eğitimimizin amacı; kabinde ani gelişen yangın ve 
müdahale teknikleri, şiddetli türbülans ve basınç 
boşalması gibi  olası bir acil durum karşısında 
doğru müdahale yöntemlerinin uygulanması ve 
uygun acil durum ekipmanlarının  kullanılması, 
kokpit ekibi ile etkin  iletişim akışının doğru yürü-
tülmesi, stres altında doğru bilgi akışını sağlama 
yetisi, hazırlıklı ve hazırlıksız acil inişte kabin 
memuru görev ve sorumlulukları, yolcuların yöne-
tilmesi ve  kontrolü, yolcu tahliyesi ve survival 
malzemelerinin kullanımı konularında öğrencileri-
mizin yetiştirilmesi ve mesleki farkındalığın kazan-
dırılmasıdır. 
Öğrencilerimizin interaktif olarak katılım sağladığı 
uygulamalı eğitimlerimiz daha etkin olmakta ve 
öğrenilen bilgiler kalıcı hale gelmektedir. Böylece 
öğrencilerimiz uçuş emniyetini maksimum seviye-
de sağlamaya yönelik uygulamalı eğitimlerle acil 
durumlara en etkin müdahale yetilerini geliştirme, 
pratik uygulamalarla verdiğimiz bilgileri pekiştir-
me ve olaylara farklı açılardan bakarak doğruyu 
bulma fırsatı bulmaktadırlar. Mock-Up sınıfımızda 
acil durum malzemelerini tanıyan adaylar hangi 
sorunda hangi malzemeyi nasıl kullanacaklarını, 
erken ve doğru müdahalenin önemini uygulayarak 
öğrenme fırsatı bulurlar. 

Acil Durum ve Emniyet Kuralları eğitiminde işlenen 
‘’Yangın’’ konusu, tehdit ve risk oluşturan ve kabin-
de gelişebilecek en önemli olaylardan biridir.  
Zamanında müdahale edilemeyen bir yangın 30 
saniye içerisinde kontrol altına alınamayacak 
boyuta ulaşabilir.  Bu yüzden bir kabin memurunun   
yangın türünü ve müdahale yöntemini çok iyi 
biliyor olması gerekmektedir. 
Uçağın kabin bölümünde yangının oluşmasına 
neden olabilecek çok sayıda elektrikli ekipmanlar 
mevcuttur (fırınlar, su ısıtıcıları, yolcu ekranları 
vb.). Aynı zamanda yolcular tarafından kullanılan 
cep telefonu, Ipad ve laptop gibi elektriki cihazlar 
lityum batarya yangınına neden olabilecek önemli 
tehdit unsurlarıdır.  
Potansiyel yangın tehdidi göz önünde bulundurul-

duğunda bu mesleği icra edecek kişilerin yangın ve 
yangın ile müdahale konularında gerekli teorik ve 
uygulamalı eğitimleri başarı ile tamamlamış olma-
ları önem arz etmektedir.

Yangın ve Yangın ile Mücadele ders konu-
larının içeriği;
- Yangın çeşitlerinin sını�landırılması (fırın yangını, 
kapalı alan yangını vb.) ve yangın çeşidine uygun 
söndürücü kullanılması.
- Kabinde gelişen yangın veya kaynağı belirsiz 
duman durumunda hızlı müdahale edilmesi, ekip 
koordinasyonu ve yardım sağlanmasının önemi.
- Duman anonsu ve yolcuların kontrolü.
 Kabinde potansiyel yangın riski bulunan bölgele-
rin (tuvaletler, mutfaklar vb.) sık aralıklara kontrol 
edilmesi ve duman detektörlerinin uçuş öncesi 
kontrolü.
- Kokpit ekibi ile etkin iletişim süreci.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı 
Öğr. Gör. Özden UYGUN YÜKSEL
Öğr. Gör. Özlem TEZEKEN
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OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:

“Otomotiv sektörünün 

ihtiyaçlarını karşılayarak 

ülke ekonomisine katkı 

sağlamak amacıyla çıkılan 

bu yolda İstinye Üniversitesi 

Otomotiv Teknolojisi programı 

emin adımlarla yola devam 

edecektir.” 
Öğr. Gör. Vedat Karaman
OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANI

Otomotiv endüstrisi ülke ekonomileri açısından 
büyük bir önem taşımaktadır. Bu endüstri ana 
üretici ve bu üreticilerin tedarik zincirini oluştu-
ran yan sanayi kuruluşları ile çok geniş bir istih-
dam olanağı tanımaktadır. 

Tüm bunların yanında geniş servis ağıda bu 
sektöre farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bu 
sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü sağla-
mak adına İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolo-
jisi programı 2021-2022 eğitim yılında ilk öğren-
cilerini almış bulunmaktadır.  

Bu eğitim yılının güz dönemi göz önüne alındı-
ğında güncel müfredat ve yeni teknolojiye ayak 
uydurmuş ders içerikleri sektörün beklentilerini 
karşılayacak nitelikli eleman yetiştirme konusun-
da başarılı olacağı kanısını desteklemektedir. Bu 
sebeple �irmalar ile bağlantı kurularak staj ve 
mezuniyet sonrası istihdam konularında proto-
koller imzalanmaktadır.

Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını karşılayarak 

ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 
çıkılan bu yolda İstinye Üniversitesi Otomotiv 
Teknolojisi programı emin adımlarla yola devam 
edecektir.

Otomotiv Teknolojisi Program Başkanı
Öğr. Gör. Vedat KARAMAN
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UÇAK TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:

“2021 yılında, dört 
mezunumuzun İstanbul’da 
üretim yapan Türkiye’nin 
en önemli İHA üreticilerinden 
birinde işe başlamaları 
bize gurur vermiştir..” 

Öğr. Gör. Ersan Yüksel
UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANI

Havacılık sektörü ile ilgili bazı bilgileri paylaşa-
cağım bu yazımda, genel bir değerlendirme de 
yapmak istiyorum.

- 2020 yılında, iç hatlarda 572 bin 694, dış 
hatlarda 280 bin 756 olan havaalanlarına 
iniş-kalkış yapan toplam uçak tra�iği, 2021 
yılında, iç hatlarda 741 bin 331, dış hatlarda 464 
bin 624 oldu. 2020 yılında, Türkiye geneli havali-
manlarında, iç hatlarda 49 milyon 740 bin, dış 
hatlarda 31 milyon 835 bin olan yolcu tra�iği, 
2021 yılında, iç hatlarda 68 milyon 711 bin, dış 
hatlarda 59 milyon 676 bin olarak gerçekleşti. 

- 2019 yılının Mart ayında, tüm dünyada uçuşları 
durdurulan Boeing 737 Max uçaklarının, yapılan 
düzeltmelerin sonrasında, 2021 yılının Nisan 
ayında, uçuşlarına tekrar izin verildi. THY, 12 
Nisan 2021 tarihinde, TC-LCA uçağı ile yaptığı 
İstanbul-Ankara seferi ile, B737 Max uçağı ile 
uçuşlarını tekrar başlattı. 

- 2020 yılının başında, Türk Hava Yolları, 126 
ülkeden 316 şehre ve 319 havalimanına uçuş 
gerçekleştirerek, dünyanın en çok ülkesine uçuş 
gerçekleştiren havayolu �irması ünvanını elde 
etti.

- 2020 yılının 31 Aralık günü itibarı ile, SHGM 
Türkiye Cumhuriyeti tescili altında operasyon 

yapan 554 adet ticari uçak olduğu bilgisini 
paylaştı. Bu uçakların 341 adeti THY’ye ait. 93 
adeti Pegasus havayolu �irmasına ait.

- 2021 yılının 31 Aralık günü itibarı ile, 
SHGM’nin istatistikleri henüz açıklanmamış olsa 
da, THY’nin �ilosundaki uçak sayısı 341 adetten, 
371 adete yükseldi. 

- 2021 yılı içinde, Ankara’da bulunan TUSAŞ/TAI 
uçak fabrikasının, mevcut tek motorlu ANKA 
serisi İnsansız Hava Araçlarına ilave olarak, daha 
gelişmiş özelliklere sahip olarak ürettiği, Aksun-
gur İnsansız Hava Araçları da hizmete girdi.

- 2021 yılı içinde, Ankara’da bulunan TUSAŞ/TAI 
uçak fabrikasının ürettiği 6 adet Hürkuş eğitim 
uçağı, Konya’da bulunan 135.�iloya teslim edile-
rek, TSK envanterine girdi. Hürkuş, hem 
SHGM’den hem de EASA’dan tip serti�ikalarına 
sahiptir.

- 2021 yılı içinde, İstanbul’da bulunan Baykar 
uçak fabrikasının, mevcut tek motorlu TB2 serisi 
İnsansız Hava Araçlarına ilave olarak, daha 
gelişmiş özelliklere sahip olarak ürettiği, Akıncı 
İnsansız Hava Araçları da hizmete girdi.

Yukarıda verdiğim bilgilerin ışığında, Türkiye’nin 
ticari havayolu taşımacılığı faaliyetlerinin, dünya 
çapında bir öneme sahip olduğunu söyleyebili-
rim. 2020 yılında pandemiden olumsuz etkile-
nen ticari havayolu taşımacılığı, aşı kullanımının 
olumlu etkisi ile, 2021 yılında düzelmeye başla-
mıştır. 

2022 yılında, sektördeki düzelmenin devam 
edeceğini öngörebilirim. Türkiye’nin İnsansız 
Hava Aracı geliştirilmesi ve üretiminde öncü 
ülkeler arasında yer alması, bu araçlara yurtdı-
şından gelen siparişler ile de kendini belli 
etmektedir. İnsansız Hava Aracı üretimi yapan 
�irmalar nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymakta-
dır. 

2021 yılında, dört mezunumuzun İstanbul’da 
üretim yapan Türkiye’nin en önemli İHA üreti-
cilerinden birinde işe başlamaları bize gurur 
vermiştir. Havacılık sektöründe, sivil ve askeri 
alanlarda meydana gelen her türlü olumlu 
gelişme, teknik personel ve uçucu personel 
istihdamına olumlu olarak yansıyacaktır.

Uçak Teknolojisi Program Başkanı 
Öğr. Gör. Ersan YÜKSEL
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UÇAK  TEKNOLOJİSİ

UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAM BAŞKANIMIZIN MESAJI:

Havacılık sektörü ile ilgili bazı bilgileri paylaşa-
cağım bu yazımda, genel bir değerlendirme de 
yapmak istiyorum.

- 2020 yılında, iç hatlarda 572 bin 694, dış 
hatlarda 280 bin 756 olan havaalanlarına 
iniş-kalkış yapan toplam uçak tra�iği, 2021 
yılında, iç hatlarda 741 bin 331, dış hatlarda 464 
bin 624 oldu. 2020 yılında, Türkiye geneli havali-
manlarında, iç hatlarda 49 milyon 740 bin, dış 
hatlarda 31 milyon 835 bin olan yolcu tra�iği, 
2021 yılında, iç hatlarda 68 milyon 711 bin, dış 
hatlarda 59 milyon 676 bin olarak gerçekleşti. 

- 2019 yılının Mart ayında, tüm dünyada uçuşları 
durdurulan Boeing 737 Max uçaklarının, yapılan 
düzeltmelerin sonrasında, 2021 yılının Nisan 
ayında, uçuşlarına tekrar izin verildi. THY, 12 
Nisan 2021 tarihinde, TC-LCA uçağı ile yaptığı 
İstanbul-Ankara seferi ile, B737 Max uçağı ile 
uçuşlarını tekrar başlattı. 

- 2020 yılının başında, Türk Hava Yolları, 126 
ülkeden 316 şehre ve 319 havalimanına uçuş 
gerçekleştirerek, dünyanın en çok ülkesine uçuş 
gerçekleştiren havayolu �irması ünvanını elde 
etti.

- 2020 yılının 31 Aralık günü itibarı ile, SHGM 
Türkiye Cumhuriyeti tescili altında operasyon 

yapan 554 adet ticari uçak olduğu bilgisini 
paylaştı. Bu uçakların 341 adeti THY’ye ait. 93 
adeti Pegasus havayolu �irmasına ait.

- 2021 yılının 31 Aralık günü itibarı ile, 
SHGM’nin istatistikleri henüz açıklanmamış olsa 
da, THY’nin �ilosundaki uçak sayısı 341 adetten, 
371 adete yükseldi. 

- 2021 yılı içinde, Ankara’da bulunan TUSAŞ/TAI 
uçak fabrikasının, mevcut tek motorlu ANKA 
serisi İnsansız Hava Araçlarına ilave olarak, daha 
gelişmiş özelliklere sahip olarak ürettiği, Aksun-
gur İnsansız Hava Araçları da hizmete girdi.

- 2021 yılı içinde, Ankara’da bulunan TUSAŞ/TAI 
uçak fabrikasının ürettiği 6 adet Hürkuş eğitim 
uçağı, Konya’da bulunan 135.�iloya teslim edile-
rek, TSK envanterine girdi. Hürkuş, hem 
SHGM’den hem de EASA’dan tip serti�ikalarına 
sahiptir.

- 2021 yılı içinde, İstanbul’da bulunan Baykar 
uçak fabrikasının, mevcut tek motorlu TB2 serisi 
İnsansız Hava Araçlarına ilave olarak, daha 
gelişmiş özelliklere sahip olarak ürettiği, Akıncı 
İnsansız Hava Araçları da hizmete girdi.

Yukarıda verdiğim bilgilerin ışığında, Türkiye’nin 
ticari havayolu taşımacılığı faaliyetlerinin, dünya 
çapında bir öneme sahip olduğunu söyleyebili-
rim. 2020 yılında pandemiden olumsuz etkile-
nen ticari havayolu taşımacılığı, aşı kullanımının 
olumlu etkisi ile, 2021 yılında düzelmeye başla-
mıştır. 

2022 yılında, sektördeki düzelmenin devam 
edeceğini öngörebilirim. Türkiye’nin İnsansız 
Hava Aracı geliştirilmesi ve üretiminde öncü 
ülkeler arasında yer alması, bu araçlara yurtdı-
şından gelen siparişler ile de kendini belli 
etmektedir. İnsansız Hava Aracı üretimi yapan 
�irmalar nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymakta-
dır. 

2021 yılında, dört mezunumuzun İstanbul’da 
üretim yapan Türkiye’nin en önemli İHA üreti-
cilerinden birinde işe başlamaları bize gurur 
vermiştir. Havacılık sektöründe, sivil ve askeri 
alanlarda meydana gelen her türlü olumlu 
gelişme, teknik personel ve uçucu personel 
istihdamına olumlu olarak yansıyacaktır.

Uçak Teknolojisi Program Başkanı 
Öğr. Gör. Ersan YÜKSEL
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YAYINLARIMIZ 2020-2021
MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar'ın ULAKBİM/TR dizinde tara-
nan dergide Türkiye’de Yargı ile Siyaset İlişkisinin Kuvvetler Ayrılığı 
Perspekti�inden Analizi başlıklı makalesi yayınlanmıştır. (Nisan, 2020)

MYO Adalet Programı Öğretim Elemanlarımızın “Hukuk Bilimine Giriş 
Kitabı” yayımlanmıştır. (Ekim 2020)

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de siyaset yargı ilişkisini, bu ilişki 
çerçevesinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kavramlarının nasıl 
yapılandığını kuvvetler ayrılığı perspekti�inden analiz etmektedir. 
Günümüz Türkiye’sinde yargı ile siyaset arasındaki ayrımın gide-
rek daha fazla silikleştiğine dair iddialar artmaktadır. Bu iddialar 
yargı siyaset ilişkinin olması gereken noktadan saptığı noktasında 
yoğunlaşmakta ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin hukuksal değerinin 
ulusal ve uluslararası yargı bağımsızlığı düzenlemeleri açısından 
incelenmesini gerektirmektedir. 
Çalışma, yöntem olarak nitel ve betimleyici bir araştırmadır. Çalış-
ma verisi ikincil kaynaklar-literatür taraması (Anayasa Mahkemesi 
Kararları, Resmî Gazete arşivleri, ilgili yasal mevzuat, ilgili literatür, 
gazete arşivleri, konuyla ilgili araştırmalarda yer alan istatistiksel 
veriler) yoluyla elde edilmiş ve analitik bir değerlendirmeye tabi 
tutulmuştur.

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar ile Öğr. Gör. Vehbi Doğan, 
tarafından hazırlanan ve Nobel Akademik Yayınevi 
tarafından yayınlan “Hukuk Bilimine Giriş” kitabı ilgili-
lerin istifadesine sunulmuştur. Kitap, genel hukuk bilgi-
si, temel hukuk, hukukun temel kavramları, hukuka 
giriş, hukuk bilimine giriş adları altında verilen dersler-
de kaynak kitap olma özelliği taşıyor. Üniversite akade-
mik takvimine ve ders bilgi paketlerine uygun olarak 
düzenlenmiş olan konular, temel düzeyde hukukla 
tanışmak isteyen her bireye rehber olabilecek nitelikte-
dir.
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Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar'ın “Anayasa Mahkemesinin 
Ceza Yargı Yetkisi” adlı kitabı Nobel Akademik Yayınevin-
den yayımlanmıştır. (Ekim, 2020)

YAYINLARIMIZ

Anayasa Mahkemesinin arka fonunda "Haklar ve özgürlükler, insanlığın 
onuru ve erdemidir." yazmaktadır. Gerçekten de Anayasa Mahkemesi, Dev-
letin yapısını işleyişini, birey hak ve özgürlükleri, yasama, yürütme ve 
yargı sisteminin çalışmasını düzenleyen konularda "bir anlamda son sözü 
söyleme yetkisine sahip" Türk Yargı Sisteminin en kritik mahkemesidir. 
Son yıllarda ve özellikle 2017 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri sonra-
sında, hem Anayasa Mahkemesinin dolayısıyla Yüce Divanın yapısı değiş-
miş hem de görev ve yetkileri üst düzey kamu görevlileri bağlamında son 

derece genişletilmiştir. MYO Müdürü ve aynı zamanda Adalet Programı Öğretim Üyesi Dr. M. Fatih 
Çınar tarafından hazırlanan Anayasa Mahkemesinin Ceza Yargı Yetkisi (Divan-ı Âli'den Yüce 
Divan'a) başlıklı kitapta: Osmanlı-Türk Anayasacılık tarihinde yapılan tüm yargılamaların özetleri 
birincil kaynaklarıyla birlikte aktarılmış; Yüce Divan (impeachment) kurgusu dünyadaki emsalle-
riyle karşılaştırmalı olarak sunulmuş; yeni yürürlüğe giren düzenlemeler ceza ve ceza muhake-
mesi hukuku perspekti�inden incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası hukuk ile uyumsuzluğu görü-
len noktalarda normatif düzenlemelerin iyileştirilmesi için çeşitli öneriler getirilmiştir.

Öğr. Gör. Zehra YARDI’dan Kitap Bölümü Katkısı 
(Ocak, 2021)

Sürdürülebilirlik ve Değer Yaratan Yeşil Uygulamalar 
(Ocak, 2021)

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programımızdan Öğr. Gör. Zehra 
Yardı’nın “Yönetim ve Pazarlama” bölümünü yazdığı 
978-605-254-320-7 ISBN kodu Gastronomide Geçmiş, Bugün ve 
Gelecek adlı kitap yayınlanmıştır. 

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu hocamız Öğr. Gör. Özlem Nur Besler 
ve Doç. Dr. Melik Ertuğrul’un “Yeşil Muhasebe: Sürdürülebilirliğe Giden Yol” 
başlıklı bölümü ile içinde yer aldığı Sürdürülebilirlik ve Değer Yaratan Yeşil 
Uygulamalar başlıklı kitap Nobel Kitapevi aracılığıyla yayına çıkarılmıştır.
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Öğr. Gör. Duygu Toker’in Makalesi, Uluslararası 
İndekslerde Taranan SCI-Expanded Dergide Yayınlan-
dı (Mart, 2021)

Öğr. Gör.Zehra Yardı’dan Uluslararası Hakemli Dergi Yayını (Nisan, 2021)

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı Başkanımız 
Ramazan Şen’den Kitap Bölümü Katkısı 
(Mayıs, 2021)

Öğr. Gör. Zehra Yardı’dan Uluslararası Hakemli 
Dergi Yayını (Nisan, 2021)

Öğr. Gör. Zehra Yardı’nın Uluslararası hakemli dergi olan Journal of 
Tourism & Hospitality dergide “Evaluation of Virtual Hang-Gliding 
Applications in Terms of Tourism with Swot Analysis” adlı makalesi 
yayınlanmıştır.

Aşçılık Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. Duygu Toker’in “RELATIONS-
HIP OF LECTIN PROTEINS AND HEALTH: STUDIES ON PRODUCT DEVE-
LOPMENT WITHOUT LECTIN” adlı makalesi, uluslararası indekslerde 
taranan SCI-Expanded Q4 dergi olan Karpat Gıda Bilimi ve Teknolojisi 
(Carpathian Journal Of Food Science And Technology ) Dergisi’nde 
yayınlandı.

Öğr. Gör. Zehra Yardı’nın çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergi olan GSI Journals Serie A: 
Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences (ATRSS) dergisinde “Türkiye’deki Cittaslow 
Kavramına Yönelik Bir Yazın İncelemesi” adlı makalesi yayınlanmıştır.

Bilişim Güvenliği Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. Ramazan Şen’in 
“Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Davranışlarını Etkileyen 
Faktörler” bölümünü yazdığı 978-625-7601-83-2 ISBN kodu ile 
Eğitim & Bilim 2021 adlı kitap yayınlanmıştır. 

YAYINLARIMIZ
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Öğr. Gör. Dr. Hamza Göktaş’ın Uluslararası 
İndekslerde Taranan SCI-Expanded Dergi-
de Makalesi Yayınlandı (Ağustos, 2021)

Öğr. Gör. Dr. Hilal Çakar’ın makalesi 
yayınlanmıştır. (Ekim, 2021)

Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz’un Yazdığı Kitap 
Bölümü, “Gıda Felsefesi” Kitabında Yayınlandı 
(Ağustos, 2021)

Aşçılık Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. Meryem Merve Bey-
koz’un yazmış olduğu “VEJETARYENLIK VE VEGANLIK” kitap 
bölümü, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanan 
“Gıda Felsefesi” adlı kitapta yayınlandı.

Gıda Teknolojisi Programı Hocalarımızdan Öğretim 
Görevlisi Dr. Hamza Göktaş’ın Uluslararası İndesklerde 
taranan SCI-Expanded Q3 dergi olan International Jour-
nal Dairy Technology de “Characterisation of Probiotic 
Properties of Yeast Strains Isolated From Ke�ir Samples” 
adlı makalesi yayımlanmıştır.

Meslek Yüksekokulu hocalarımızdan Öğr. Gör. 
Dr. Hilal Çakar’ın Pamukkale Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisinde “Üniversite Öğrencilerinin 
Temel Benlik Değerlendirmeleri ile Kariyer 
Stresleri Arasındaki İlişkide Girişimcilik Niyeti-
nin Aracılık Rolü: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği” 
başlıklı makalesi yayınlanmıştır. 

YAYINLARIMIZ
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Öğr. Gör.Dr. Hamza Göktaş’ın Uluslararası İndekslerde Taranan 
SCI-Expanded Dergide Makale Yayını (Ekim, 2021)

Öğr. Gör. Çağkan Güner, Kahve Üzerine Yaptığı Çalışmaları Üç Farklı 
Bildiri Haline Getirerek Uluslararası Kongrelerde Sundu

Aşçılık Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. 
Çağkan Güner’in, Ekim-Kasım 2021 tarihle-
rinde katıldığı kongreler ve bu kongrelerde 
sunduğu bildiriler şu şekildedir;
• 21. Ulusal, 5. Uluslararası Turizm Kongresi; Snob 
Etkinin Daha Fazla Ödemeye Etkisinde Kahve 
Bağlılığının Aracılık Rolü
• International Travel and Tourism Dynamics; 3. 
Nesil Kahve Demleme Yötemlerinde Duyuların 
Rolü
• Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları 
Kongresi; Kahve Tüketicilerin Pour Over Yönte-
minde Etiyopya ve Kolombiya Çekirdeklerine göre 
Tat Pro�illerinin İncelenmesi

Gıda Teknolojisi Programı Öğretim 
Görevlisi Dr. Hamza Göktaş’ın Ulusla-
rarası İndesklerde taranan SCI-Ex-
panded Q1 dergi olan LWT-Food 
Science and Technology de “Characte-
ristics of Functional Ice Cream Produ-
ced with Probiotic Saccharomyces 
boulardii in combination with Lacto-
bacillus rhamnosus GG” adlı makalesi 
yayımlanmıştır.

YAYINLARIMIZ
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Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Ece Giray Tufan’ın makalesi yayınlandı. 
(Aralık, 2021)

Gıda Teknolojisi Programı hocamız ve müdür yardımcımız Öğr. Gör. Ece Giray Tufan’ın 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinde “A Review on Edible Film and 
Coating Applications for Fresh and Dried Fruits and Vegetables” başlıklı derleme maka-
lesi yayınlanmıştır.

Öğr. Gör. Zehra Yardı’nın makalesi yayınlandı. (Aralık, 2021) 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 
hocalarımızdan Öğretim Görevlisi Zehra 
YARDI’nın Uluslararası indekslerde tara-
nan dergi olan Journal of Humanities and 
Tourism Research’de “Küresel Boyutta 
Terör- Turizm İlişkisinin Örnek Olaylar 
Üzerinden İncelenmesi” adlı makalesi 
yayınlanmıştır. 

YAYINLARIMIZ
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BİZDEN HABERLER
Meslek Yüksek Okulu Adalet Program Başkanlığında 
Görev Değişikliği (26.03.2020)

MYO Adalet Programı öğretim 
görevlisi Sevil Keskin tarafından 
27 Haziran 2020 günü 
“Şampiyonlar bir arada” etkinli-
ği çevrimiçi olarak yapılmıştır. 
(27.06.2020)

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. 
Fatih Çınar; iki yıldır yürüttüğü MYO Adalet Prog-
ramı Başkanlığı görevini, Adalet Programı Öğr. 
Gör. Vehbi Doğan’a, 26.03.2020 tarihinde devret-
miştir. Avukat olan Vehbi Doğan, Adalet Progra-
mında DSÜ’lü olarak iki dönem dersler verdikten 
sonra Üniversitemizin öğretim görevlisi kadrosu-
na dahil olmuştur. Öğr. Gör. Vehbi Doğan evli ve 
bir çocuk babasıdır. 

Etkinlikte; F Klavye yazma yarışmalarında şampiyonlukları bulunan Nisan Maya Tunçoğlu, Zehra 
Taşkale, İlyas Pamukçu ve Mehmet Kurt ile söyleşi yapılmıştır. Söyleşimize; İntersteno Türk Başkanı 
Seçkin Köse, İntersteno Başkan Yardımcısı Emrah Kuyumcu ve şampiyonlarımızın öğretmeni Hüseyin 
Eroğlu da söyleşimize katılarak, katkı sunmuşlardır. Ayrıca MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar, 
MYO Md. Yrd. Öğr. Gör. Arzu Görücü Ceylan ve Adalet Prog. Bşk. Vehbi Doğan’ın da katıldığı toplantıda; 
konuklarımız, öğrencilerimizin yoğun sorularına maruz kalmışlardır. Bilgi ve deneyimlerini öğrencile-
rimiz ile paylaşan katılımcılarımız, özellikle günlük olarak pratik yapmanın önemini vurguladılar.

Şampiyonlarımız ayrıca; günlük çalışmalarını, hatasız ve süratli yazmalarının püf noktalarını ve odak-
lanma problemlerinin nasıl aşıldığını öğrencilerimize anlattılar.

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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MYO Adalet Programı “F Klavyeyi 
Dünya Şampiyonuna Soruyoruz” 
etkinliği düzenledi. (4.07.2020)

DGS ile Sakarya 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine yerle-
şen MYO Adalet 
Programı 2019 
Mezunu Emine 
Ertuğ okulumuzu 
ziyaret etti. 

2019-2020 Akademik Yılı MYO ve Adalet Programından birincilikle mezun olan Emine 
Ertuğ, Dikey Geçiş Sınavında Türkiye 409’uncusu olarak Sakarya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine yerleşti. Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar, Öğr 
Gör. Arzu Görücü Ceylan ve Öğr. Gör. Vehbi Doğan’ı Güney Kampüs’te ziyaret eden Emine 
Ertuğ’a MYO Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar Adalet’in simgesi olan Themis Hey-
kelciğini ederek başarılarının devamını diledi.

 olan Celal Aşkın’ın konuk olduğu ve Adalet programı öğrencilerimizin katılımı ile 04 Temmuz 2020 
Cumartesi günü saat 19.00’da çevrimiçi olarak gerçekleşti. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Şube Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Dünya Şampiyonumuz Celal Aşkın, F klavye ile tanışma 
macerasından başlayarak, dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğunu öğrencilerimize anlattı. Celal 
Aşkın, meslek hayatına zabıt katibi olarak başladığını belirterek, katiplik sınavı heyecanından, sınavlar-
da dikkat edilmesi gereken konulardan ve kariyer yolculuğunda deneyimlerinden öğrencilerimize bah-
setti.

F Klavyeyi Dünya Şampiyonuna Soruyoruz başlık-
lı söyleşimiz, Adalet programı Klavye dersleri 
öğretim görelisi Sevil Keskin koordinatörlüğün-
de, F klavye yarışmalarında  dünya şampiyonu

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

BİZDEN HABERLER / ADALET
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MYO Adalet programı Klavye dersleri öğretim görevlimiz Sevil Keskin ve 6 
öğrencimiz ZAV 2020 Klavye Dünya Şampiyonasına katılmıştır. 
(21-24.11.2020)

MYO Adalet Programı öğrencileri 2021 Dünya İnternet Klavye 
Şampiyonasına katıldılar. (15.03-12.05.2021)

İSÜ MYO Adalet Programı öğrencileri 2021 Tür-
kiye İhsan Yener Klavye Şampiyonasına katıldı-
lar. (15.02-14.03.2021)
15 Şubat-14 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılan 
2021 İhsan Yener Klavye Şampiyonasına Üniversitemizi temsilen 
17-21 Yaş grubunda 23 öğrencimiz, 21 ve üzeri yaş kategorisinde 
41 öğrencimiz olmak üzere toplam 64 öğrencimiz katılmıştır.
Yarışma sonucu sıralamada;17-21 yaş kategorisinde 2 öğrenci-
miz, 21 yaş ve üzeri kategorisinde 7 öğrencimiz ilk 20 içerisinde 
yer almışlardır.  Klavye dersi öğretim görevlimiz Sevil Keskin 21 
yaş ve üzeri kategoride Türkiye 9.su olmuştur.

Turnuva; Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi 
İşlem ve İletişim Federasyonu’nun ÇEKYA Temsilciliği – Grubu 
tarafından ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar Klavye Yarışı 
adı altında 21 ve 24 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak 
yapılmıştır. 4 kategoride 1133 katılımcı ile gerçekleştirilen 2020 
ZAV turnuvasında Ülkemizden katılan 34 yarışmacının 7’si Üniver-
sitemizdendir. Öğretim Görevlimiz Sevil Keskin 48. olmuş, öğrenci-
lerimiz ise ilk 100 içerisinde yer almışlardır. 

2021 Dünya Klavye Şampiyonası 15 Mart - 12 Mayıs 2021 
tarihleri arasında yapılmıştır. Üniversitemiz Meslek Yük-
sekokulu Adalet Programı öğrencilerimizin de katıldığı 
yarışmada öğrencilerimiz iyi dereceler elde etmişlerdir. 

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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MYO Adalet Programı öğretim elemanları ve öğrencileri ile Afyonkarahi-
sar Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet alanı öğretmen ve 
öğrencileri arasında toplumsal sorumluluk projesi kapsamında 3 farklı 
zamanda 3 ayrı etkinlik düzenlenmiştir.

(1) 30.03.2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ilk etkinlikte 
“Adalet Lisesinden Yargı Görevlerine Giden Yol” adı altında Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Çınar konuşmacı olarak yer 
almıştır. (30.03.2021)

(2) 10.04.2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ikinci etkinlik-
te “Adalet Kariyeri Yolunda” adı altında Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Şube 
Müdürü Celal Aşkın konuşmacı olarak yer almıştır. (10.04.2021)

Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Sayın Aşkın, meslek 
hayatına zabıt katipliği ile başlamış, müteakiben girdiği sınav 
sonucu İcra Müdürlüğüne yükselmiştir. Görevlerinde gösterdi-
ği başarı neticesinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Şube 
Müdürlüğü görevine getirilen Sayın Aşkın halen bu görevi 
yürütmektedir. Klavye kullanma yarışmalarında dünya şampi-
yonlukları bulunan Sayın Celal Aşkın öğrencilere kariyer gelişi-
mi ve klavye kullanımı ile ilgili soru-cevap yöntemi ile çok 
yararlı bilgiler aktarmıştır. 

Turnuva; Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslarara-
sı Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu’nun ÇEKYA Temsilciliği 
– Grubu tarafından ZAV 100 Uluslararası İnternet Bilgisayar 
Klavye Yarışı adı altında 21 ve 24 Kasım 2020 tarihlerinde 
çevrimiçi olarak yapılmıştır. 4 kategoride 1133 katılımcı ile 
gerçekleştirilen 2020 ZAV turnuvasında Ülkemizden katılan 
34 yarışmacının 7’si Üniversitemizdendir. Öğretim Görevli-
miz Sevil Keskin 48. olmuş, öğrencilerimiz ise ilk 100 içeri-
sinde yer almışlardır. 

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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MYO Adalet Programı Öğr. Gör. Sevil Keskin TVNET Sağlık Raporu 
programına konuk oldu. (26.06.2021)

(3) 28.04.2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşen üçüncü etkinlikte 
“Meslek Yüksekokullarında Adalet Eğitimi” adı altında Meslek Yüksekokulu-
muz Müdür Yardımcısı ve Adalet Programı Öğr. Gör. Arzu Görücü Ceylan 
konuşmacı olarak yer almıştır. (28.04.2021)

Değerli öğretim elemanımız, Meslek Yüksekokullarında Adalet 
Eğitimini konu alan söyleşide, hem Afyonkarahisar Ahievran 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet alanı öğrencilerine 
hem de İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet progra-
mından söyleşiye katılan öğrencilere, İstinye Üniversitesinin 
olanakları ile hukuk hakkında detaylı bilgi vermiştir. Özellikle 
müfredat kapsamındaki adalet program dersleri ile ayrıntılı 
bilgi veren hocamız, soru-cevap yöntemi ile de öğrencilerimizin 
merak ettiği hususları cevaplandırmıştır. 

TVNET ulusal kanalında yayımlanan Asuman 
Uğur’un hazırlayıp sunduğu Sağlık Raporu progra-
mına 26 Haziran 2021 tarihinde Adalet Programı 
Klavye Dersleri öğretim görevlisi Sevil KESKİN 
konuk olarak katılmıştır.

- F Klavye kullanımının zihinsel ve �iziksel faydaları 
nelerdir?
- F Klavye kullanımı masa başı çalışanlarını nasıl rahat-
latır?
- Q Klavye omurga sağlığına bir tehdit mi? 
konu başlıklarıyla ilerleyen programda, izleyicilere 
yazı yazma araçlarından olan klavye kullanımının kişi 
sağlığına etkileri konusunda faydalı bilgiler verilmiştir.

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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MYO Adalet Programı, İstanbul Adliyesine gezi 
düzenlemiştir. (20.08.2021)

MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar'ın açıklamaları, 
ulusal basında yer aldı. (5.07.2021)

kali�iye ara elemanların ön lisans programların-
dan yetiştiğini, Türkiye'de üniversitelerde 
okumak isteyen öğrencilerin önemli bir bölümü-
nün ön lisans ve lisans eğitiminden mahrum 
kaldığını, ekonomik büyüme için kaliteli üretim 
yapılması gerektiğini, kaliteli üretim için ise nite-
likli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç olduğunu, 
bunun en kolay şekilde üniversitelerin ön lisans 
programlarından yetiştirilebileceğini ifade 
etmiştir. Çınar, ayrıca, İstinye Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulunun, güncel gelişmeleri takip eden, 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte eğitim veren 
programları olduğunu da özellikle vurgulamıştır.

MYO Adalet Programı tarafından, 20 Ağustos 2021 
tarihinde Adalet Programı Öğrencilerimize Türk Yargı 
Teşkilatının tanıtılması, Adli Birimlerin yerinde gösteri-
lerek anlatılması kapsamında İstanbul Adliyesine (Çağ-
layan) ziyaret düzenlenmiştir. Genel olarak adli birimler 
gezildikten sonra İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi ziyare-
ti yapılmıştır. Ziyarete Adalet Programından MYO 
Müdürü ve Adalet Programı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi 

M. Fatih Çınar, MYO Md. Yrd. Öğr. Gör. Av. Arzu Görücü Ceylan, Öğr. Gör. Av. Vehbi Doğan ve 14 öğrencimiz 
katılmıştır. Etkinlikte; öğrencilerimize Türk Yargı örgütü anlatılmış ve yargı örgütü içinde görev yapan 
hâkim, savcı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir gibi görevliler ile görüşme olanağı bulmuşlar, 
mahkeme, kalem ve duruşma salonu gibi yerleri görmüşlerdir. Soru cevap ile öğrencilerimiz akademik, 
mesleki ve kariyer bilgilerini pekiştirmişlerdir.

MYO Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar “Ekonomik gelişme için ara elemana 
ihtiyaç var” başlığı altında 05.07.2021 tarihinde yaptığı açıklamalarda; 

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar 
Uluslararası Hukuk Çalıştayı’na 
Katıldı. (2-3.11.2021)

İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER) 
ile Center for Euroasian Studies (AVİM) iş 
birliğinde 02-03 Kasım 2021 tarihlerinde 
Şirinevler Yerleşkesinde gerçekleştirilen 
“Uluslararası Hukuk ve 1915 Olayları; Tarihin 
Tartışmalı Dönemlerinin Siyasallaştırılmasına 
Yönelik Gayretlerin Uluslararası Hukuk Bakı-
mından Değerlendirilmesi” konulu Çalıştay’a 
davetli olarak İSÜ MYO Adalet Prg. Öğr. Üyesi

Dr. M. Fatih Çınar katılmıştır. Çalıştay Uluslararası hukuk alanında seçkin akademisyenler ile 
uzman ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilmiş olup 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı 
dönemleri hakkında belirli ülkelerde kabul edilen yasal düzenlemelerin, parlamento kararlarının 
ve yürütme açıklamalarının siyasi tasarru�lar, uluslararası hukuk kuralları ışığında değerlendir-
mesi yapılmış; bu tür tasarru�ların uluslararası hukuk ilke ve kurallarıyla bağdaşmazlığı bilimsel 
açıdan ele alınmıştır. 

Aynı zamanda Danıştay personeli de 
olan 2021 Türkiye Klavye şampiyonu 
Erdi Çiller ile öğrencilerimizi, 6.12.2021 
tarihinde Klavye laboratuvarında Türki-
ye Şampiyonu ile Söyleşi etkinliğinde 
buluşturduk. Etkinliğe MYO Müdürü Dr. 
Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar, MYO Müdür 
Yardımcısı Öğr. Gör. Arzu Görücü Ceylan, 
Adalet Prg. Bşk. Öğr. Gör. Vehbi Doğan da 
katılmıştır. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik-

MYO Adalet Programı tarafından “Türkiye Şampiyonu ile Söyleşi” başlıklı 
etkinlik Adalet Programı Klavye Dersi Öğretim görevlisi Sevil Keskin 
koordinatörlüğünde düzenlenmiştir. (6.12.2021)

te, Erdi Çiller “F” Klavyeyi etkin ve hızlı kullanma ile ilgili 
öğrencilerimize faydalı bilgiler verdi. Etkinlikte teorik 
bilgiler yanında hem konuğumuz, hem hocalarımız hem 
de öğrencilerimiz hızlı F klavye yazabilmede becerilerini 
uygulamalı olarak izleyenlere gösterdiler. Bu etkinliği 
düzenlenmesini sağlayan Klavye Dersi öğretim görevlisi 
Sevil Keskin ve değerli konuğumuz Erdi Çiller’e teşekkür 
ederiz. 

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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düzenlenmesini sağlayan Klavye Dersi öğretim görevlisi 
Sevil Keskin ve değerli konuğumuz Erdi Çiller’e teşekkür 
ederiz. 
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SHMYO Çocuk Gelişimi ve MYO Adalet Programı iş birliği ile düzenlenen 
‘’Çocuk Adalet Sistemi’’ seminerimiz, 22 Aralık 2021 tarihinde Kongre 
Merkezimizde İstinye Üniversitesi'nden Akademisyenlerin ve Öğrenci-
lerin katılımıyla gerçekleştirildi. (22.12.2021)

Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr. Gör. 
Sevim Acer’in konuşmacıları takdim etmesiyle 
başlayan seminer İstanbul Barosu Çocuk Hak-
ları Merkezinden gelen konukların konuşmala-
rı ile devam etti. İstanbul Barosu Çocuk Hakları 
Merkezi Başkanı Av. Aşkın Topuzoğlu, Başkan 
Yardımcısı Av. Ayşenur Demirkale konuya 
ilişkin olarak uluslararası ve ulusal mevzuat 
hakkında bilgi verdiler. Merkez Genel Sekreteri 

Av. Çağla Gül Bulut ise gerçek olaylardan 
örnekler vererek yaptığı sunumunda değerli 
bilgileri dinleyicilerle paylaştı. Seminerin 
sonunda soru cevap bölümü gerçekleştirildi. 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Yemliha Yıldız, MYO Müdürümüz 
Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Çınar, MYO Md. Yrd. Öğr. 
Gör. Arzu Görücü Ceylan ve Adalet Program 
Başkanı Öğr. Gör. Vehbi Doğan konuklarımıza 
teşekkür belgelerini takdim ettiler.

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

BİZDEN HABERLER / ADALET
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Michelin Yıldızlı Şef Ahmet Dede ile Söyleşi (03.03.2021)

Emekçi Kadınlar Günü, Kurucu-Şef 
Sara Tabrizi ile Söyleşi 
(08.03.2021)

Kim Kimden Ne Bekliyor; Aşçılık Öğrencileri, Sektör Temsilcileri ile 
Buluşuyor; Öğrenciler Eğitimcilerden, Eğitimciler Sektörden, 
Sektör Öğrencilerden Ne Bekliyor (11.03.2021)

Chef-Owner Sara Tabrizi ile yiyecek-içecek sektörün-
de kadın olmak konulu bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Sara Şef ile cinsiyet ayrımı olmaksızın başarının 
anahtarlarından konuştuğumuz online söyleşi 
oldukça keyi�liydi.

YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

2021 yılının ilk günlerinde aldığımız en güzel haber-
lerden bir tanesi Şef Ahmet Dede’nin İrlanda’daki 
Dede isimli restoranının aldığı, gastronomi dünyası 
için oldukça önemli olan Michelin Yıldızı’ydı. Ahmet 
Şef, bu büyük onurun hemen ardından, bizleri kırma-
yarak, öğrencilerimizle bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Söyleşide başarı yolculuğunu anlatan Ahmet Şef, 
öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştı.       

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

BİZDEN HABERLER / AŞÇILIK



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

28

İs�nye Üniversitesi, MYO e-Bülteni myo.is�nye.edu.tr

İSÜ Aşçılık Programı Şe�leri Meslek 
Lisesi Öğrencileriyle Buluştu 
(06.12.2021)
Aşçılık Programı Öğr. Gör. Duygu Toker ve Aşçılık Programın-
dan Öğr. Gör Çağkan Güner Kağıthane Mesleki Teknik Lisesi, 
Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin 
hayallerini süsleyen aşçılık mesleği ve üniversitede mesleki 
eğitime dair gerçekleştirilen sohbet, öğrencilerin yoğun ilgisiy-
le karşılaştı. Sohbetimiz sonrasında, gıda güvenliği parametre-
leri ve gıdalardaki besin öğeleri konulu kısa bir eğitim verildi. 
Son olarak tadımlık uygulama dersimizde kümes hayvanları ile 
dünya mutfağından örnekler ve sunum teknikleri gerçekleştiri-
lerek verimli bir etkinliğe imza atıldı.

BİZDEN HABERLER / AŞÇILIK



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

“Ateşin ve Suyun Bulunduğu Her Yer Bizim İçin Mutfak 
Sayılır” Orman Lezzetleri Söyleşi (22.12.2021)

29

İs�nye Üniversitesi, MYO e-Bülteni myo.is�nye.edu.tr

Orman Lezzetleri Sosyal medya kanallarının 
kurucuları Murat Akay ve Çağatay Mutlu ile” 
doğal yaşamda ve doğal yaşamla” kalmak 
konulu bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşi-
nin ardından öğrencilerimizle mutfağa giren 
konuklarımız, açık havada közde pişirme 
yöntemiyle pişirdikleri lezzetlerle muhte-
şem bir tadım şöleni gerçekleştirdiler.

BİZDEN HABERLER / AŞÇILIK



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

İs�nye Üniversitesi, MYO e-Bülteni

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Bilişim Güvenliği 
Teknolojisi Programı Öğrenci Kabulüne Başladı

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı; 
Covid-19 ile ivmesi artan, kripto para ile 
önemi fark edilen ve son zamanlarda yeni 
bir kavram olarak ortaya atılan metaverse 
(sanal dünya) ile, dijital verinin farkında-
lığı tarihinin en yüksek seviyesine ulaş-
mıştır. Bölüm, siber güvenlik, siber saldırı 
ve savunma yöntemleri, güvenlik duvarla-
rı, veri tabanı güvenliği, web ve mobil 
platform güvenliğinin sağlanması, savun-
ma algoritmaları, güvenli yazılım tasarla-
ma ve geliştirme, ileri seviyede ağ güven-
liğinin sağlanması, olay yönetimi, güven-
lik ürünlerinin çeşitleri, etik sızma testi ve 
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BİZDEN HABERLER / BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ

kriptogra�i konusunda eğitim vermekte 
olup, dijital veri ortamlarının büyümesiyle 
artan güvenlik  za�iyetlerini elinden geldi-
ğince kapatma ve sektörde bulunan kimse-
leri bilgilendirme için nitelikli eleman 
yetiştirme amacıyla kurulmuş eğitim 
veren bir yükseköğrenim programıdır.



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Bilgisayar Programcılığı 
Programı Mezunumuz 
Furkan KAYA’nın 
DGS Başarısı
İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekoku-
lu Bilgisayar Programcılığı Programı 
mezunu dönem birincisi Furkan KAYA, 
2021 yılında gerçekleştirilen Dikey 
Geçiş Sınavında başarılı olarak İstinye 
Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 
Bölümünü kazanmıştır. Başarısıyla İSÜ 
ailesini gururlandıran öğrencimize 
eğitim hayatında başarılar diliyoruz.

BİZDEN HABERLER / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Hijyen ve Gıda Güvenliği ile İlgili Gerçekler (05.01.2021) 

Ekşi Maya Teknikleri 
ve Ekmek Yapımı 
(23.04.2021)
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Gıda Teknolojisi programı tarafından 5 Ocak 
2021 tarihinde düzenlenen etkinlikte Dr. Öğr. 
Üyesi Aslı AKSOY hocamızın değerli katkılarıyla 
hijyen ve gıda güvenliği konularını konuştuk. 
Farklı bölüm ve okullardan öğrencilerin katılı-
mıyla faydalı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
Etkinlikte özellikle pandemi dönemiyle önemi 
daha çok artan hijyen konusu üzerine konuşuldu. 
Bununla birlikte tarladan çatala prensibi kapsa-
mında gıda güvenliğinin önemi vurgulanmış 
oldu.

Gıda Teknolojisi Programı tarafından 
23 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen 
etkinlikte Yüksek Gıda Mühendisi 
Serda ÇOLAK hocamızın katkılarıyla 
ekşi maya teknikleri ve ekmek yapımı-
nı konuştuk. Günümüzde önemi daha 
da anlaşılan ekşi mayanın üretim yol-
cuğu ekmek yapım teknikleri ve besin-
sel faydalarından bahsettik.

BİZDEN HABERLER / GIDA TEKNOLOJİSİ



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Bilinçli Gıda Tüketimi, Etiket Okuryazarlığı (02.08.2021) 

Öğr. Gör. Dr. Hamza GÖKTAŞ’ın Patent Başarısı 
(09.09.2021)
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Bilimsel Rapor/Proje/Ödev Hazırlama 
Yöntemleri ve Dikkat Edilecek Hususlar 
(17.04.2021)
Gıda Teknolojisi Programı tarafından 17 Nisan 2021 
tarihinde düzenlenen etkinlikte doğru bilgiye nasıl 
ulaşılacağı ve bilimsel rapor nasıl hazırlanacağını 
konuştuk. Program hocalarımızdan Öğr. Gör. Dr. Hamza 
Göktaş hocamızın katkılarıyla online konferansımızı 
gerçekleştirdik.

Gıda Teknolojisi Program Başkanı 
hocamız Öğr. Gör. Ayşen Arslan, 
Business Channel Kanalında yayınla-
nan “İşkolik” adlı televizyon progra-
mına katılmıştır. Gıda teknolojisi 
araştırma alanları, bilinçli gıda tüke-
timi ve etiket okuryazarlığı hakkında 
bilgiler vermiştir.

 
Gıda Teknolojisi Program Başkanı Hoca-
mız Öğretim Görevlisi Dr. Hamza Göktaş 
İstinye Üniversitesi tarafından düzenle-
nen patent yarışmasında “Probiyotik 
Maya İçeren Dondurma Üretimi” konulu 
çalışması ile derece kazanmıştır.

BİZDEN HABERLER / GIDA TEKNOLOJİSİ



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Gıda Teknolojisi Programı Mezunumuz Yonca ÖZGÜR’ün 
DGS’de Büyük Başarısı (22. 09.2021)
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Gıda Teknolojisi Programı Avrupa’daki partner üniversitesinden 
konuk akademisyenini ağırladı (21.10.2021)

Meslek Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi Programı, Sırbistan'daki partner üniversitesi olan 
University of Novi Sad, Food Science and Technology Fakültesinden PhD. Nikola Maravic'i 
Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında konuk etmiştir. Konuk akademisyenimiz araştır-
ma ve çalışma alanlarıyla ilgili olarak öğrencilerimize “Sugar Technology” konulu ders ver-
miştir.

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı mezunu Yonca Özgür, 2021 
yılında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında başarılı olarak İstinye Üniversitesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümünü kazanmıştır.

İSÜ MYO Gıda Teknolojisi Programını tercih 
ettiği için memnuniyetini ifade eden Yonca, 
Gıda Teknolojisi Programının eğitim altyapısı, 
güncel meslek pratiklerini karşılayan müfre-
datları ve akademik kadrosuyla fark yarattığını 
belirtmiştir.
Başarısıyla İSÜ ailesini gururlandıran öğrenci-
mize eğitim hayatında başarılar diliyoruz.

BİZDEN HABERLER / GIDA TEKNOLOJİSİ



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

2021-22 Akademik Açılış ve Onurlandırma Töreninde MYO Gıda 
Teknolojisi Programının Başarısı (22.10.2021)

İstinye Üniversitesi Akademik Açılış ve 
Onurlandırma Töreni, İstinye Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Sn. Ömer Arısoy ve İstinye 
Üniversitesi Akademisyenlerinin katılımıyla 
11 Ekim 2021 Pazartesi günü İstinye Üni-
versitesi Topkapı Kampüste gerçekleşti. 
Başarılı akademik çalışmaları neticesinde 
2020 – 2021 akademik yılında gerçekleştir-
diği akademik yayınlarıyla Meslek Yüseko-
kulu Gıda Teknolojisi Program Başkanı Öğr. 
Gör. Dr. Hamza Göktaş’a Akademik Onur 
Belgesi takdim edildi.
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BİZDEN HABERLER / GIDA TEKNOLOJİSİ



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Otomotiv Teknolojisi 
Programı İlk Öğrencileri ile Buluştu

Otomotiv Teknolojisi Programı; alanında ilgili 
kavram ve terminolojiyi öğrenmiş, bu sektörde 
ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve tatbik 
yeteneğine sahip, taşıt bakım ve onarımında 
ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, çözümler 
üretebilecek kabiliyetlere sahip, sektörün gerek-
sinimlerini hızlı bir biçimde karşılayabilecek 

donanımlı, çalışır durumda bulunan sistemin 
bakım, tamir ve işletmesini yapabilecek birikimi 
olan, iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerin-
de vazife alabilecek nitelikte teknik elemanlar 
yetiştirmek amacıyla iki yıllık öğrenim veren bir 
yükseköğretim programıdır.
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Topkapı Kampüsünde Otomotiv Teknolojileri Laboratuvarımız Açıldı

2021-2022 eğitim öğretim döneminde Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencileri tara-
fından kullanılacak olan otomotiv atölyesi, program gereklilikleri göz önüne alınarak 
öğrencilerin taşıt bakım ve onarımında ihtiyaç duyacakları taşıt sistemleri ile donatılmış 
ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

BİZDEN HABERLER / OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Yüksek Lisans Mezuniyet (24.01.2020)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Başkanı Dilek Bircan Uslu, yüksek lisans tez 
savunmasını gerçekleştirmiştir. Tez danışmanı Doç. Dr. Murat Yalçıntaş, jüri üyeleri Dr. 
Öğr. Üyesi Gülsüm Gökgöz ve Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk tarafından başarılı bulunma-
sı sonucu, İstinye Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur.

Ersoy Çok Programlı Anadolu 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 programımız hak-
kında bilgiler verildi. 
Kabin Hizmetleri Uygulama laboratuvarın-
da da derslerin işlenişi ve uygulamalar 
konusunda açıklamalar yapıldı.

Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programımızı Ziyaret Etti (20.02.2020)

BİZDEN HABERLER / SİVİL HAVACILIK



YEMEKDER, Catering Guide Dergisi ve İstinye Üniversitesi işbirliği ile Aşçılık ve Gıda Teknolo-
jisi Programları öğrencileriyle, gıda ve yemekte normlar, kurallar, mesleki eğitimi konuştuk.
YEMEKDER adına Dursun Arık, Rouzben Gergeri, Rıza Akkaya ve Engin Güner; YEMEKDER’e 
neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları ve faaliyet konuları, gıda işletmelerinin eğitim kurumları 
ve öğrencilerden beklentileri, talep tabanlı eğitim, gıda ve gıdaya temas eden ürünlerin satın 
alma süreçlerindeki gıda güvenliği parametrelerini, yaşanmış örnekleri ile, İstinye 

Üniversitesi adına Aşçılık Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Merve Beykoz ve bölüm öğrencilerinden 
Muammer Bilal Aydın; meslek eğitimindeki uygulamalar, sektör-eğitim kurumları işbirlikleri, isteğe 
bağlı ve mecburi stajların önemi, stajlarda karşılaşılan güçlükler ve gelecek beklentilerini anlattılar. 
Hem Sivil Toplum Temsilcisi ve İşletmeci olarak bizlerin ihtiyaç duyduğumuz personelin tari�i ve 
gelecekteki personel adaylarımızın düşünceleri, hem meslek eğitimi veren kurumlar ve hocalarımızın 
eğitim programlarını güncellemesi ve taleplere uygun öğrenci yetiştirmesi, hem de öğrencilerimiz 
işletmecilerin beklentileri ve gelecekte onları karşılaşacakları olası fırsatlar ve zorlukların değerlendi-
rilmesi açısından çok verimli geçen bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Öğrencilerimizin kabin memurluğu mesleği ve programımızı anlattığı videolar, bu 
alanda bilgi almak isteyen tüm öğrencilerimiz ve aday öğrencilerimiz tarafından ilgiyle 
izlendi.

DGS sonuçlarına göre öğrencilerimizden Burçe Arya Aydoğar, Bilgi Üniversitesi 
(Burslu) İngilizce -Lojistik Yönetimi; Muhammed Kılınç, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği; Elif Sude Yücel, Türk Hava Kurumu Üniversitesi (%50 
Burslu) İngilizce-Lojistik Yönetimi bölümüne yerleşti. Öğrencilerimizi başarıların-
dan dolayı kutlarız.

Öğrencilerimizin DGS Başarısı (07.10.2020)

BİZDEN HABERLER / SİVİL HAVACILIK

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programı Öğrencilerimiz Youtube 
İSÜ Tercih TV'de (09.08.2020)
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Havacılık ve Uzay Kulübü, online ortamda, Psi-
kolog Arınç Sönmez ile söyleşi etkinliği ger-
çekleştirdi. Havacılık psikolojisi üzerine 
merak edilen konuların konuşulduğu, havacı-
lık sektöründe çalışmanın psikolojik etkileri-
nin değerlendirildiği etkinlikte önemli payla-
şımları ve katılımı için Arınç Sönmez'e teşek-
kür ederiz.

Mock Up'ta malzeme kullanımları ve 
acil durum müdahale teknikleri uygu-
lamalarımız yapıldı.

Uygulamalı derslerimize Mock Up'ta 
devam ediyoruz.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Uygulama Dersleri 

BİZDEN HABERLER / SİVİL HAVACILIK

Havacılık ve Uzay Kulübü Online Etkinliği (04.11.2020)

(10.11.2020) (24.11.2020)
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Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 
tarafından, Uluslararası Sivil Havacılık 
Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğimiz-
de havacılığın birçok alanında çalışmaları 
olan ve "Tek Kanatlılar Kabin Memurluğu 
Mesleği ve Tarihçesi" kitabının yazarı 
Semra Dereli Civelekhan öğrencilerimizle 
bir araya geldi.

Havacılık ve Uzay Kulübümüz, kabin 
memurluğu üzerine online söyleşi 
etkinliğinde kabin amiri Burcu Erikci 
ile bir araya geldi.

Havacılık ve Uzay Kulübümüz, uçak mü-
hendisliği üzerine online söyleşi etkinli-
ğinde Boeing Türkiye Servis Satış Direk-
törü Aslıhan Karlıdağ ile bir araya geldi.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programı Tarafından Düzenlenen 
Uluslararası Sivil Havacılık Günü 
Etkinliği (07.12.2020)

BİZDEN HABERLER / SİVİL HAVACILIK

Havacılık ve Uzay Kulübü Etkinliklerimiz

24.12.2020 26.12.2020



41

İs�nye Üniversitesi, MYO e-Bülteni myo.is�nye.edu.tr

Sivil Havacılığın Bugünü ve Geleceği üzerine 
online söyleşi etkinliğinde THY İtalya Bari Genel 
Müdürü, Yazar, Öğretim Görevlisi ve Turist Rehbe-
ri Ömür Kahraman ile bir araya geldik.

Uçuş korkusu, bu korkuyu yenmek için uygu-
lanan program, yolcuya yönelik kabin ekibi-
nin rolü konuları üzerine online söyleşi 
etkinliğimizi gerçekleştirdik. Değerli konu-
ğumuz Fazilet Güremen'e teşekkürlerimizle.

7 Ocak 2021 tarihinde THY Müşavir Avukat 
Hüsniye Çiçekçioğlu Andrini ile Sivil Hava 
Yolcu Taşımasının Gelişimi ve Güncel 
Hukuki Durum konusu üzerine online kon-
feransımızı gerçekleştirdik.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programımızın Ömür Kahraman ile 
Online Söyleşi Etkinliği 
(26.12.2020) 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programı "Uçuş Korkusunu 
Yenme ve Kabin Ekibinin Rolü" 
Etkinliği (11.05.2021)

BİZDEN HABERLER / SİVİL HAVACILIK

Sivil Havacılık Kabin Hizmet-
leri Programı ve Adalet 
Programı Ortak Etkinliği 
(07.01.2021)
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Kadınlarda en sık rastlanan 10 
kanser türü arasında ilk sırada 
meme kanseri yer almaktadır. 
Dünyada her yıl 1,5 milyon kadına yeni 
meme kanseri teşhisi konuyor ve yaklaşık 
250 bin kadın bu hastalıktan dolayı hayatını 
kaybediyor. Erken yaşta meme kanseri görül-
me sıklığı sıralamasında Avrupa ülkeleri ara-
sında Türkiye ilk sırada yer alıyor. 
Ülkemizde yılda ortalama 30.000 kadınımı-
zın bu hastalığa yakalandığı gerçeğiyle karşı 
karşıyayız.
Dünya genelinde meme kanseri vakası artar-
ken, bilinçlenme nedeniyle ölüm oranları 
düşmektedir. Meme kanseri erken teşhis 
edilirse tedavi edilen bir hastalıktır. Erken 

Meme Kanseri Farkındalık Ayı/Pembe Kurdele Takma Günü 
(27.10.2021)

BİZDEN HABERLER / SİVİL HAVACILIK

teşhis konusunda toplumun eğitimi, meme 
kanseri ile mücadelede en önemli sa�hayı 
oluşturmaktadır.
Amacımız; meme sağlığı ve meme kanserinde 
erken teşhisin önemi konularında bilinçlen-
dirmek ve farkındalık yaratarak meme kan-
seri görülme sıklığını azaltmaktır.
Üzüntümüzü, sevincimizi paylaştığımız 
yakınlarımızla bilgimizi de paylaşarak hayat 
kurtarabiliriz. 
Arkadaşlarımızı ve yakınlarımızı bir erken 
teşhis yöntemi olan meme muayenesi hak-
kında bilinçlendirelim. Unutmayalım, unut-
turmayalım; meme kanseri erken teşhis edil-
diğinde, çok büyük oranda tamamen tedavi 
edilebilir bir hastalıktır.
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Acil durum ve emniyet kuralları uygulama derslerimize mock-up'ta devam ediyoruz.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Uygulama Dersleri 
(22.11.2021)
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Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Uygulama Dersleri 
(23.11.2021)
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Havacılık ve Uzay Kulübümüz pandemi sonrası ilk yüz yüze konferansını Aırbus 320 pilotu 
Lüt�i Başyiğit ile gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin havacılık ile ilgili sorularına cevap vererek, 
uçuşları ile ilgili deneyimlerini paylaştı.

Uçak Teknolojisi Program Başkanı 
Öğretim Görevlisi Sayın Ersan Yüksel 
Hocamız 1.sınıf öğrencilerimize uçak-
ların motorları ve kontrol yüzeyleri 
hakkında önemli bilgiler aktardı.

Havacılıkta ilk 
yardım uygulama 
derslerimize 
laboratuvarımızda 
devam ediyoruz.

Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi (23.11.2021)

BİZDEN HABERLER / SİVİL HAVACILIK

Havacılık ve Uzay Kulübü Etkinliği (23.11.2021)
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Uluslararası Sivil Havacılık Günü'ne davet edilen konuklarımız Sorumlu Kaptan Pilot Özkan 
Danyıldız ve Kabin Amiri Bilgen Abacı, ülkemiz açısından Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nün 
anlam ve önemini belirterek Türk Sivil Havacılığının günümüzde ve gelecekte havacılık sektö-
ründeki öneminden bahsetmişlerdir. 
Kabin memurluğu mesleğinin önemini vurgulayarak Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Progra-
mımız öğrencileri ve diğer katılımcılarımız üzerinde farkındalık yaratmışlardır.

Meslek Yüksekokulu hocalarımızdan Öğr. 
Gör. Dr. Hilal Çakar üniversitemiz Kariyer 
Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen Yetkin-
likler Atölyesi kapsamında “Etkili İletişim” 
başlıklı ve yine Kariyer Merkezi ile birlikte 
gerçekleştirilen “Kariyer ve Zaman Yöneti-
mi” başlıklı iki farklı seminer ile öğrencile-
rimiz ile bir araya gelmiştir.  

Öğr. Gör. Dr. Hilal ÇAKAR’dan seminer (21.12.2021)

BİZDEN HABERLER / SİVİL HAVACILIK

Uluslararası Sivil Havacılık Günü (07.12.2021)
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İstinye Üniversitesi Uçak Teknolojisi Progra-
mı’nın GENC UTED ile birlikte düzenlediği 
etkinlikte, Uçak Bakım Sektörünün farklı alan-
larında çalışan Uçak Teknisyenleri öğrencile-
rimiz ile bir araya geldiler.

Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) ve Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) iş birli-
ğinde 03 Aralık 2021 tarihinde Atatürk 
Havalimanı Türk Sivil Havacılık Akademisi 
(TSHA) konferans salonunda gerçekleştiri-
len TUBEK (Türkiye Uçak Bakım Eğitim 
Kuruluşları) toplantısına, davetli olarak 
okulumuzdan İSÜ Uçak Teknolojisi Progra-
mı Başkanı Ersan Yüksel ve Öğr. Gör. Oktay 
Karagöz katılmıştır. 
Toplantıya SHGM Genel Müdürü ve Genel 
Müdür Yardımcıları ve UTED Yönetimi ile 
birlikte Uçak Bakımı Eğitimi veren kuruluş-
ların ve liseler ile üniversitelerin temsilcile-
ri de katılmıştır.

Uçak Teknolojisi Programı Öğretim Görevlilerimiz TUBEK 
Toplantısında Okulumuzu Temsil Etti (03.12.2021)

BİZDEN HABERLER / UÇAK TEKNOLOJİSİ

GENC UTED Mesleki Tanıtım 
Buluşması İSU Kongre 
Merkezinde yapıldı 
(13.12.2021)
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Atatürk Havaalanı’nda bulunan uçak bakım 
merkezleri, Uçak Teknolojisi Programı Öğre-
tim Elemanlarımız tarafından ziyaret edildi. 
Program Başkanı Ersan Yüksel, Öğretim 
Görevlisi Oktay Karagöz ve İstinye Üniversi-
tesi Tanıtım Müdürlüğünden Özgür Hasılcı, 

Uçak Teknolojisi Programı Öğretim Elemanlarımızın 
Atatürk Havaalanı Ziyareti (08.12.2021)

BİZDEN HABERLER / UÇAK TEKNOLOJİSİ

Uçak Teknolojisi Programımız ve Tanıtım Müdürlüğümüz ile Türk Motor Endüstrisi TEI arasında yapı-
lan İş Geliştirme Toplantısında, iki kurum arasında ortak proje geliştirilmesi ve öğrenci stajları konu-
sunda iş birliği yapılması konuları ele alındı.

TEI ile Toplantı (27.09.2021)

MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz ile yap-
tıkları toplantıda, kurumlarımız arasında 
işbirliği imkanlarını konuştular. Daha sonra, 
MNG Jet Hangarı, THY Teknik Business Jet ve 
VIP Bakım Hangarı ile Fiba Havacılık Hangarı 
ziyaret edildi.
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İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Uçak Teknolojisi Programı mezunu Musta-
fa Şengül, 290000 kişinin katıldığı Dikey 
Geçiş Sınavında, Sayısal alanda Türkiye 
72.'si oldu ve Boğaziçi Üniversitesi Elekt-
rik- Elektronik Mühendisliği bölümünde 
okumaya hak kazandı ve başarısıyla İSÜ 
ailesini gururlandırdı.

Uçak Teknolojisi Programı-
mızın öğretim görevlilerinin, 
Ayjet Uçuş Okuluna yaptığı 
ziyarette, karşılıklı olarak, 
hediyeler takdim edildi. 
Öğrencilerimize staj ve istih-
dam imkanı sağlayan Ayjet 
Uçuş okuluna teşekkür edi-
yoruz.

Uçak Teknolojisi Programımızın Öğretim Görevlilerinin, 
Ayjet Uçuş Okuluna Ziyareti (22.08.2021)
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Uçak Teknolojisi Programı 
Mezunumuz Mustafa 
Şengül’ün DGS Başarısı 
(26.08.2021)
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Uçak Teknolojisi Programımızın Güney Kam-
püs’den Topkapı Kampüsüne taşınması ile 
birlikte, Güney Kampüs’de yer alan Uçak Tek-
nolojisi Atölyesi de Topkapı Kampüsü’ndeki 
yeni yerine taşındı. 

MYO hocalarımız, Ersan Yüksel, 
Oktay Karagöz, Vedat Karaman ve 
Ramazan Şen , IDEF’21 Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarını ziyaret 
ederek yeni teknolojiler hakkında 
bilgi aldılar.

Uçak Teknolojisi Programı Başkanımız Ersan 
Yüksel, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İno-
vasyon Kulübü'nün düzenlediği Havadan Haberler 
Programına konuk oldu. Güncel havacılık konuları 
hakkında, karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleşen 
söyleşi canlı olarak yayınlandı.

IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (19.08.2021)
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Uçak Teknolojisi Programı Başkanımız Ersan Yüksel, 
Havadan Haberler Programına Konuk oldu (24.03.2021)

Uçak Teknolojisi Atölyesi Topkapı 
Kampüsündeki Yeni Yerine Taşındı 
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Uçak Teknolojisi Programı Başkanı Ersan 
Yüksel ile Öğretim Görevlileri Oktay Kara-
göz ve Fikret Başdoğan 34 yıl önce Türki-
ye'nin ilk hava taksi şirketi olarak kurulan 
Sancak Air tesislerine iş geliştirme ziyareti 
gerçekleştirdi. Ülkemizin, alanında prestijli 
�irmalarından Sancak Air �ilosunda üç adet 
Bell 206 ve bir adet Bell 430 helikopter 
bulunuyor.

7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü dolayısıyla, Uçak Teknolojisi 
programı tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilerimiz Havayo-
lu Kaptan Pilotu Hayri Yalçın, Havayolu Pilotu Serdar Altunok ve 
Uçak Teknisyeni Ersoy Tan ile bir araya geldiler. İlgi gören etkinlikte 
konuklar öğrencilerimizle tecrübelerini paylaştılar.

Uçak Teknolojisi bölümü Programı Başkanı Ersan Yüksel, 
Boğaziçi Üniversitesi Albert Hall binasında düzenlenen AER 
Havacılık Zirvesinde yaptığı sunumda, Uçak üzerinde Proak-
tif Pistten Çıkma Uyarısı Teknolojileri konusunda konuşma 
yaptı. Ersan Yüksel RSAT, ROPS ve Smart Runway/ Smart 
Landing uygulamaları konusunda bilgi verdi. Havacılığın 
güncel konularının ele alındığı zirveye yoğun ilgi vardı.

Uçak Teknolojisi Programı Tarafından 
Düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık Günü 
Etkinliği (07.12.2020)
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Boğaziçi Üniversitesi AER Havacılık 
Zirvesi (23.02.2020)

Uçak Teknolojisi Programı Öğretim Görevlileri Sancak Air 
Tesislerine Ziyaret Gerçekleştirdi (04.03.2020)


