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Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Medical Imaging Techniques

“Düşünmedim, deney yaptım…”

“I did not think, just experiment…”

W.C. Röntgen

2012 yılında eğitim ve öğretime başlayan Tıbbi 
Görüntüleme Teknikleri Programı, Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde kurulan ilk sağlık 
programıdır. II. öğretim programına 2017-2018 
eğitim ve öğretim yılında öğrenci almaya 
başlamıştır. Halen her iki eğitim programı 
da sürmektedir. İlk mezunlarını 2014 yılında 
vermiştir.

The Medical Imaging Techniques Program, 
which started education in 2012, is the 
first health program established within the 
Vocational School. It started to take students 
to evening education program in the 2017-
2018 academic year. Both programs are still 
continuing. It gave its first graduates in 2014.
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Hızla gelişen teknolojilerin görüntüleme 
cihazlarındaki yansımalarını yakından takip edip 
uygulamalarını hayata aktaracak bilgi ve birikime 
sahip teknikerleri yetiştirmek için İstanbul 
Gedik Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Programı, tecrübeli eğitmen kadrosuyla teorik 
ve uygulamalı eğitim için yeterli altyapısıyla 
hazırdır. Öğrencilerimiz, nitelikli bir eğitim için, 
her an danışman hocalarının desteğini alabilirler. 
Tecrübeli eğitim kadromuz, alanında uzman 
doktor ve meslek profesyonellerinden alınan 
teorik ve uygulamalı eğitimle, öğrencilerimiz 
nitelikli bir mesleki eğitimi almaktadırlar. İl 
Sağlık Kurumu’na bağlı hastanelerde alınan 
uygulamalı eğitim ve staj yapma fırsatı ile 
öğrencilerimizin, eğitimlerini pratiğe dökerek, 
henüz eğitimleri devam ederken mesleki 
tecrübe kazanmaları sağlanmaktadır. Bu sayede, 
mezun olan öğrencilerimiz, stajları ile mesleki 
çevrelere kendilerini tanıtma ve elde ettikleri 
tecrübeleri özgeçmişlerine yansıtarak daha 
kolay iş bulabilme şansı elde etmektedirler. 
Sizleri, 22.yüzyılın gerektirdiği niteliklere sahip 
Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerini yetiştirebilecek 
olan İstanbul Gedik Üniversitesi çatısı altında 
görmekten mutlu olacağız.

Öğr. Gör. Aziz Safi

With its experienced academic staff and 
adequate basis for practical education, İstanbul 
Gedik University Medical Imaging Techniques 
Program is ready to educate the technicians 
who have the knowledge and experience for 
pursuing the rapid improwements on medical 
imaging technologies and actualizing its 
impelementations. Our students are always 
supported by their advisors to take qualified 
education. By the therotical and practical 
lectures taken from experienced academic staff, 
specialist doctors and healthcare professionals, 
they take qualified vocational education. 
Our students are supplied to gain vocational 
experience during the university education 
yet by applied education and internship on 
public hospitals. Thus, our graduated students 
have chance to be known by vocational world 
and find job easier by means of added gained 
experiences to their profile. We will be glad 
to see you as a member of İstanbul Gedik 
University that will educate the Medical Imaging 
Technicians who have the qualifies required by 
22. Century.

Lecturer Aziz Safi

2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
Programı’ndan mezun oldum. Sağlık bölümleri 
her zaman bana ilgi çekici geliyordu ve 2018 
yılında tercihimi radyoloji alanında yaptım. 
Gedik Üniversitesi ise akademik kadrosuyla 
eğitim hayatı boyunca bana çok şey kattı. 
Eğitmenlerimizin bize göstermiş olduğu 
ilgi ve bilgi aktarımı hiç bitmeden iki yıl 
boyunca devam etti. Üniversitenin staj imkânı 
sağlaması bizim meslek hayatımızda çok 
daha bilgili bireyler haline gelmemizi sağladı. 
Alanında üst düzey başarılı eğitmenlerden 
ders aldığım için büyük bir mutluluk duydum.

Healthcare was always attractive for me 
and I made my decision on this field. I have 
graduated from Istanbul Gedik University 
Medical Imaging Techniques Program 
in 2020. My university brought me great 
knowledge and ability during the two years 
of education. The relevancy and knowledge 
convection from our experienced lecturers 
proceeded without any interruption. The 
internship opportunity given by the university 
made me well informed and more capable 
on my vocational field. I am quite satisfied of 
taking lectures from experienced lecturers.

Zeynep ÇAYIR
Mezun 
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES

Alanında Uzman Akademik Kadro ve 
Sektörden Eğitimciler
Hastanede Sistematik Uygulamalı Eğitimle 
Yerinde Öğrenme
Staj ve Kariyer Fırsatı

Program Opportunities
Expert Academic Staff and Educators from 
the Sector
On-Site Learning Through Systematic 
Applied Education in Hospital
Internship and Career Opportunities



Çocuk Gelişimi
Child Development

‘‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. 
Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek 
hepimizin insanlık görevidir.’’
Children are the assurance of our future, our joy of living. It is 
our human duty to raise today’s child as tomorrow’s grown-up.’’
M. Kemal ATATÜRK

2016 yılından beri Gedik Meslek Yüksekokulunda 
eğitim faaliyetleri yürüten Çocuk Gelişimi 
Programı; yaratıcı, güvenli, toplumsal değerleri 
bilen, bakım, eğitim hizmeti verebilen, ulusal ve 
uluslararası sağlık ve eğitim alanında öncelikle 
tercih edilen çocuk gelişimcileri yetiştirebilen 
bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Child Development Program, which has been 
conducting educational activities at Gedik 
Vocational School since 2016; aims to be a 
department that is creative, safe, knowing social 
values, providing care and education services, 
and raising child developers who are preferred 
primarily in the field of national and international 
health and education.
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Sevgili Öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Çocuk Gelişimi Programımızın, temel 
amacı; çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini 
benimseyen, 0-6 yaş çocuklarının gelişim 
özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri 
konusunda bilgi kazanmış, çocukların 
karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen 
elemanlar yetiştirmektir. 

Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları 
arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem 
de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla 
kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme 
ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi 
hedeflenmiştir.

Öğr. Gör. Fatma Şükran Yapıcı

Dear Students, Dear Student Candidates, 

The main purpose of our Child Development 
Program is, the aim of course is to teach the 
developmental characteristics of children ages 
0-6 and to gain knowledge about their habits 
and needs and to educate the students who can 
take measures fort he problems they may face. 
However, in the program to educate children 
who need special education and to organize 
the appropriate educational environment for 
children, menternal health-conscious techniacal 
staff to train.

On the other hand, among the objectives and 
objectives of this program; it is aimed to give 
children the opportunity to think correctly and 
to make the right decisions in order to be able to 
cope with the problems they face in their daily 
lives. 

Lecturer Fatma Şükran Yapıcı

2019 yılında Gedik Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi Programından mezun oldum. 
Eğitimim boyunca hem akademik kadrosu 
hem de eğitim imkanları ile beni ileri taşıyan 
iki yıl geçirdim. Programımla ilgili bolca 
sosyal etkinliğe ek olarak almış olduğumuz 
sertifikalar ilerideki meslek hayatımda çok 
yardımcı oldu. 

In 2019, I graduated from Gedik Vocational 
School Child Development Program. During 
my education, I spent two years that carried 
me forward with both academic staff and 
educational opportunities. The certificates 
we have received in addition to the many 
social activities related to my program 
helped me a lot in my future career.

Dilara Salık
Mezun 
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAM

Uygulama ağırlıklı eğitimler
Staj imkanı
Uzman akademik kadro
Değişim programları

Application-oriented trainings
İnternship opportunity
Expert academic staff
Exchange programs 



İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health And Safety

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 
sahiptir.”  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Madde 56) 
“Everyone has the right to live in a healthy, balanced 
environment.” Constitution of the Republic of Turkey 
(Article 56) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2013 yılında 
hem normal öğretim hem de ikinci öğretim 
için kurulmuş olup 2014-2015 Öğretim 
Yılında öğrenci almaya başlamıştır. Hâlen 
her iki öğretim programı da sürmektedir. İlk 
mezunlarını 2016 yılında vermiştir.

The Occupational Health and Safety Program 
which was founded in 2013 for both normal 
and evening education, received first students 
in the academic year of 2014-2015. These 
two programs are currently in function. The 
department granted first associate degrees in 
2016. 

gedik.edu.tr



Sevgili öğrenciler,

Geleceğin iş güvenliği profesyonellerini 
yetiştirmek için 2014 yılında kurulan 
programımız, teori ve pratiği eğitimde disiplinler 
arası ilkeyle  birleştiriyor. Öğrencilerimizi 
bilimsel ve etik  değerleri gözeten, kendini 
geliştirmeye açık ve  sorumluluklarını bilen iş 
güvenliği uzmanı adayları olarak mezun etmeyi 
hedefliyoruz. 

Akademik kadromuz, öğrencilerimiz, diğer 
çalışanlarımız ve mezunlarımızla dayanışma 
içerisinde ülkemizde iş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının önlenmesine önemli katkılar 
sağlayacağımızı umuyoruz. Sizlerden en önemli 
beklentimiz, gelecekteki endişelerinizden 
kurtulmak ve sizin için hazırladığımız fırsatları 
değerlendirmek için bizden yardım almanızdır.

Öğr. Gör. Begüm Erten

Dear Students,

Our program which was launched in 2014 to 
train safety professionals of the future, combines 
theory and practice with interdisciplinary 
principle in education. We aim to graduate our 
students as specialist candidates who oversee 
scientific and ethical values, are open to self-
development and know their responsibilities. 

We hope that we will provide important 
contributions to the prevention of occupational 
accidents and occupational diseases in our 
country in solidarity with our academic staff, 
students, other employees and graduates. The 
most important anticipation from you is that you 
should get help from us to get rid of your future 
concern and seize the opportunities we have 
prepared for you.

Lecturer Begüm Erten

2016’da İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programı’ndan mezun oldum. İstanbul Gedik 
Üniversitesi’nin hem akademik kadrosu hem 
ders içeriklerinin kaliteli olması nedeniyle, 
yüksek lisans eğitimimi de 2019’da burada 
tamamladım. Çalışma hayatında çeşitli 
şantiye projelerinde yer aldıktan sonra, 
Borusan Lojistik’te B Sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı olarak çalışmaktayım.

In 2016, I was graduated from Occupational 
Health & Safety Program. As both the 
academic staff and lecture contents were 
over-quality, I preferred Istanbul Gedik 
University for my master’s degree as well. 
After working for various construction 
projects now I continue to work at Borusan 
Logistics as B- Class Occupational Health & 
Safety specialist.

İlyas Turap
Mezun 
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAM

Alanında uzman akademik kadro 
Staj ve kariyer fırsatları
İlgili lisans bölümlerine dikey geçiş
Ön lisanstan doktoraya kesintisiz eğitim
Öğrenci kulüpleri

Specialized academic staff
Internship and career opportunities
Vertical transfer to related undergraduate 
departments
Continuous education from associate degree 
to doctorate
Student clubs



İlk ve Acil Yardım
First and Emergency Aid

“Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan hızla ve 
geniş bir biçimde izleyerek gerçekleştirmek, başlıca 
hedefierimizdendir. 
“it is one of our main goals to realize all kinds of health 
struggles by monitoring them as quickly and widely as 
possible.” Mustafa Kemal Atatürk

İlk ve Acil Yardım Programı ülkemizde 
birçok üniver- sitede 1994’ten beri etkinlik 
göstermektedir. Gedik Üniversitesi de 2018-
2019 öğretim yılında programı kurmuş ve 2019- 
2020 öğretim yılında ilk öğrenci alımıyla bu 
alandaki eğitimi başlatmıştır.

The First and Emergency Aid Program has been 
active in many universities in our country since 
1994. Gedik University also established the 
program in the 2018-2019 academic year and 
started education in this field with the first student 
admission in the 2019-2020 academic year.
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Sevgili öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Değişen dünyada sağlık sektörünün önemi her 
geçen gün artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin 
ilk ve en önemli basamaklarından biri 
paramedikler- dir. Bizler bu basamağın 
önemini her zaman hatırlayarak; gelişen ve 
değişen bilgiler ile yenilikçi eğitim anlayışını 
sürdürüyoruz. Kendini daima geliştiren, yaşam 
boyu öğrenmeyi kendine hedef haline getirmiş 
her öğrenci ileride profesyonel sağlık ekibinin 
bir parçası olacaktır.
Sizlere çıkmayı düşündüğünüz bu yolda 
başarılar diliyorum.

Öğr. Gör. Esra Demirci Ecevit

Dear students and prospective students;

In the changing world, the importance of the 
health sector is increasing day by day. One of 
the first and most important steps of health 
services is paramedics. Always remembering 
the importance of this step; we maintain an 
innovative education approach with developing 
and changing information. Every student 
who always improves herself and has made 
lifelong learning a target will be a part of the 
professional healthcare team in the future.

Lecturer Esra Demirci Ecevit

İnsanların hayatlarına dokunmak, hastaların 
iyileşmesine katkı sağlamak ve yüzlerinde 
ki o tebessümü görmek benim bu 
mesleği seçerken ki hayalimdi. Hayalimi 
gerçekleştirmek için Gedik üniversitesi 
akademik kadrosu, uygulama imkânları ve 
merkezi yerleşkeleri ile tercih sebebim oldu. 
Bu bölümü seçecek öğrencilere mesajım; 
okulumuzun imkanları ile mesleğe kendilerini 
en güzel şekilde hazırlamalıdır.

Touching people’s lives, contributing to 
the healing of patients and seeing that 
smile on their faces was my dream when 
choosing this professi- on. In order to realize 
my dream, I chose Gedik University with 
its academic staff, application facilities 
and central campuses. My message to the 
students who will choose this department; 
they should prepare themselves for the 
profession in the best way possible with the 
facilities of our school.

Ceren İşbilir
Öğrenci 
Student

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAM

Tecrübeli akademik kadro Uygulama 
laboratuvarı Staj fırsatı
Dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık sağlık 
programlara geçiş imkânı

Experienced academic staff Practice 
laboratory Internship opportunity
Opportunity to transfer to 4-year health 
programs with vertical transfer exam



Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Medical Documentation and Secretary

“Ulusların sağlığı, zenginliklerinden daha kıymetlidir.”

“The health of nations is more precious than their 
wealth.”  Will Durant

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
Programı, 2010 yılında kurulan Gedik Meslek 
Yüksekokulu’nun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
bölümüne ait programlar arasında yer 
almaktadır. 2016–2017 Eğitim Öğretim Yılında 
öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2018 
yılında vermiştir. Halen program eğitim vermeye 
devam etmektedir.

Medical Documentation and Secretariat 
Program is among the programs of the Gedik 
Vocational School, which was established in 
2010, in the Department of Medical Services 
and Techniques. It started to accept students 
in the 2016-2017 Academic Year. It gave its first 
graduates in 2018. The program still continues 
to provide training.
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Sevgili Öğrenciler, Eğitim ve sağlık, insanlığın 
varoluşundan günümüze daima önemini ve 
önceliğini koruyarak gelmiş ve bundan sonraki 
süreçte de bu önemini ve önceliğini koruyarak 
devam edecektir. Sağlık sektörü, ülkemizde 
ve tüm dünyada hızlı bir şekilde gelişmeye 
ve büyümeye devam etmektedir. Diğer bir 
taraftan nitelikli personel ihtiyacı ise artarak 
devam etmektedir.
Sektörün istihdam ihtiyacını karşılayabilmek 
için program olarak, siz değerli öğrencilerimizi 
alanında uzman ve tecrübeli akademik 
kadromuzla donanımlı bir şekilde yetiştirerek 
kolay iş bulmanızı sağlayacak bir eğitim 
anlayışı ile hareket etmekteyiz. Özel ve kamu 
hastaneleri ile yaptığımız anlaşmalar ile 
sizlere staj imkanı sağlıyoruz. Tarihi ve doğal 
güzellikleriyle güzel
Türkiye’mizin nadide şehri olan İstanbul’da siz 
değerli öğrencilerimizle bir arada olabilmek 
dileğiyle…

Öğr. Gör. Elvan Dürbin

Dear Students, Education and health have 
always come from the existence of humanity 
by preserving its importance and priority and 
will continue to maintain this importance and 
priority in the next period. The health sector 
continues to develop and grow rapidly in 
our country and all over the world. On the 
other hand, the need for qualified personnel 
continues to increase. In order to meet the 
employment needs of the sector, we act with 
an educational approach that will enable you to 
find a job easily by educating you, our valuable 
students, with our expert and experienced 
academic staff. We provide internship 
opportunities with the agreements we have 
made with private and public hospitals.
History and natural beauty that is rare in our 
beautiful Turkey in Istanbul with a combination 
of our valuable students may wish to ...

Lecturer Elvan Dürbin

2019 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve 
Sekreterlik programından mezun oldum. 
Eğitim kalitesi sebebiyle bu bölümü tercih 
ettim. İstanbul Gedik Üniv ersitesi güçlü 
akademik kadrosu ile önemli bir role 
sahiptir. Öğrencilere tavsiyem; gerek staj 
eğitimi sırasında gerekse mezuniyet sonrası 
tecrübelerle sürekli olarak kendilerini 
geliştirmeli ve yenilemelidirler.

I graduated from the Medical 
Documentation and Secretariat program 
in 2019. I chose this department because 
of the quality of education. Istanbul Gedik 
University has an important role with 
its strong academic staff. My advice to 
students; They should constantly improve 
and renew themselves, both during their 
internship training and with their post-
graduation experience.

Melisa Karatay
Mezun 
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAM

Tecrübeli akademik kadro
Staj ve kariyer imkanı
DGS imkanı

Experienced academic staf
Internship and career opportunities
VTE Opportunity



Aşçılık
Cookery

“Yiyecekleriniz ilacınız, ilacınız yiyecekleriniz olsun.”

“Let food be thy medicine, and let medicine be thy 
food.”
Hippocrates

Aşçılık Programı, 2018 yılı itibariyle Gedik 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci almaya 
başlamıştır. Aşçılık Programı öğrencileri, gerek 
mutfak uygulama dersleri gerek de teorik 
dersleriyle aşçılık mesleğini öğrenmekte ve 
sektöre hazırlanmaktadır. I. Öğretim Programıyla 
eğitim vermekte olan Aşçılık Programı ilk 
mezunlarını 2020 yılında vermiştir.

The Cookery Program has started to accept 
students within the Gedik Vocational School as of 
2018. The students of the Cookery Program learn 
the cooking profession through both culinary 
practice courses and theoretical courses and 
prepare for the sector. The Cookery Program, 
which provides education with the I. Education 
Program, gave its first graduates in 2020.
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Sevgili Öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,
Modern dünyada gelişen bilim ve teknoloji 
ile birlikte insanların yeme içme eğilimleri de 
değişmiş ve çalışan nüfusun artması sonucu 
dış mekanlarda yemek yeme alışkanlıkları 
yoğunluk kazanmıştır. Bu durum, Yiyecek İçecek 
sektörünün ve Aşçılık mesleğinin daha da önem 
kazanmasını sağlamıştır.
Aşçılık mesleği sadece yemek yapmak demek 
değildir. “Tarladan sofraya” anlayışıyla tüm 
gıda ürünlerinin özelliklerini öğrenmek, doğru 
bir şekilde işleyebilmek, onlardan hem lezzetli 
hem de sağlıklı yemekler üreterek insanlara 
sanatsal bir tabak içinde sunabilmek demektir. 
Tüm bunlarla birlikte gerek ülkemizin yöresel 
lezzetleri gerek de dünya mutfak kültürleri, 
modernleşen mutfak anlayışları ile birlikte 
harmanlanarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
Aşçılık Programı, bu anlayış doğrultusunda ve 
nitelikli akademik kadrosu ile geleceğin şeflerini 
sektöre kazandırmaktadır.  

Öğr. Gör. Huriye Zafera

Dear Students, Dear Student Candidates,
With the advances in science and technology 
in the modern world, people’s tendency to eat 
and drink has also changed and as a result of 
the increase in the working population, outdoor 
eating habits have gained intensity. This situation 
has made the Food and Beverage sector and the 
Cookery profession gain more importance.
The cooking profession is not just about 
cooking. With the understanding of “farm-to-
table”, it means to learn the characteristics of 
all food products, to process them correctly, 
to produce both delicious and healthy meals 
from them and present them to people in an 
artistic plate. Along with all these, both the local 
flavors of our country and the world cuisine 
cultures should be blended together with 
the modernizing culinary understanding and 
transferred to future generations.
In line with this understanding and with its 
qualified academic staff, the Cookery Program 
brings future chefs to the sector.

Lecturer Huriye Zafera

Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 
öğrencisiyim. Çocukluk hayalim ve benim 
için bir tutku olan aşçılığı mesleki kaygılardan 
dolayı tercih etmekte çekinmiş olsam da 
şimdiler de iyi ki Aşçılık Programını tercih 
etmişim diyebiliyorum. Kampüslerinin 
merkezi lokasyonda oluşu, ulaşım kolaylığı ve 
deneyimli akademik kadrosuyla tercihlerimde 
ilk sıradaki yerini almıştı Gedik Üniversitesi. 
Öğrencilere tavsiyem; bilgi bir hazinedir, 
üniversite ise bu hazinenin kapısını açacak 
anahtarı veren kurumdur. Siz de bilgi 
hazinesinin kapılarını altın anahtarlar ile açın.

I am a student of Gedik University Cookery 
Program. Although I hesitated to choose 
cookery, which is my childhood dream and a 
passion for me, due to professional concerns, 
I can say that I have chosen the Cookery 
Program now. With its central location, easy 
access and experienced academic staff, 
Gedik University took its place at the top 
of my preferences. My advice to students; 
knowledge is a treasure, and the university 
is the institution that gives the key to this 
treasure. You, too, open the doors of the 
knowledge treasure with golden keys.

Melike Tezcan
Öğrenci 
Student

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES

Tecrübeli akademik kadro
Donanımlı uygulama mutfağı
Staj ve kariyer fırsatları
Sektörün önde gelen firmalarıyla aynı 
platformda buluşma

Experienced academic staff
Equipped application kitchen
Internship and career opportunities
Meeting with the leading companies of the 
sector on the same platform



Bankacılık ve Sigortacılık
Banking and Insurence

Geleceğin finans sektöründe yerinizi almaya hazır 
mısınız?

Are you ready to take your place in the finance sector of 
the future?

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, 2011 - 2012 
eğitim öğretim yılından itibaren meslek yüksekokulu 
bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 
4 yarıyıl boyunca 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli 
derslerini başaran ve 20 iş gününü kapsayan stajlarını 
tamamlayan öğrenciler mezun olmaktadırlar Eğitim dili 
Türkçe’dir. Program, ilk mezunlarını 2012-2013 yılında 
çalışma hayatına büyük bir gururla kazandırmıştır.

The Banking and Insurance Program has 
activated in the Gedik Vocational School since 
2011. The students have to complete compulsory 
and elective courses that are 120 ECTS and 
do intern for twenty days in four semesters to 
graduate. The education language is Turkish.  The 
program proudly brought its first graduates to 
business life in 2012-2013. 

gedik.edu.tr



Sevgili Öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Finans sektörü, canlılığı ve istihdam imkânları 
ile 21. Yüzyılın en cazip sektörleri arasındadır. 
Pandemi süreci finansal kurumların yeni şartlara 
uyum yeteneklerini; teknolojiyi ve evden çalışma 
gibi esnek uygulamaları kullanarak faaliyetlerini 
kesintisiz devam ettirebileceklerini kanıtladıkları 
bir dönem olmuştur. Program olarak hızlı 
değişen sektörde, kendini aynı hızla geliştiren 
öğrenciler yetiştirmeyi ve alan sınavlarına hazır 
olarak mezun etmeyi amaçlamaktayız. Başarılı 
öğrencilerimize Gedik Holding bünyesinde staj 
yapma imkânı sağlıyoruz.
Mezuniyetten sonra: Bankalarda, sigorta 
şirketlerinde, aracı kuruluşlarda, faktöring 
ve leasing şirketlerinde, şirketlerin finans 
departmanlarında çalışabilirsiniz. Kendi sigorta 
acentenizi açabilir veya DGS ile eğitiminizi 4 yıla 
tamamlayabilirsiniz.

Öğr. Gör. Esra İşbilen Duru

Dear Students, Dear Student Candidates,
 
The finance sector is one of the most attractive 
sectors in 21st century with employment 
possibility and dynamism. Meanwhile, the 
financial institutions demonstrate to have the 
adaptability of new conditions in the pandemic 
period. We purpose to educate students who are 
self-improvement simultaneously in the rapidly 
changing sector as a program and to graduate 
ready for field exams. We provide the chance to 
intern in the Gedik Holding.
 
After Graduation: You can work in banks, 
insurance companies, financial intermediary, 
factoring and leasing firms and finance 
department of firms. You can open insurance 
agent or complete your education in bachelor’s 
degree.

Lecturer Esra İşbilen Duru

2019 yılı mezunuyum. Yaz stajımı Gedik 
Holding’de yapmama imkân tanındı. 
Okulumuz akademisyenleri staj, sertifikalar 
ve DGS için her zaman yol gösterici oldular. 
DGS ile yine bir vakıf üniversitesine tam 
bursla yerleştim fakat çalışmayı tercih ettim. 
Mezuniyetimden iki ay sonra özel bir bankada 
iş hayatıma başladım.

I graduated from Banking and Insurance 
program of Gedik Vocational School in 2019. 
Gedik Holding provided the opportunity of 
having internship. In the school, our lecturers 
guided us about internships, certificates and 
higher education exams. After two months of 
my graduation, I started to work in a private 
bank.

2018 yılında program birincisi olarak mezun 
oldum. Mezuniyet sonrası üniversitemizin 
sunduğu iş fırsatı, yapmış olduğum 
tercihin doğruluğunun ispatıdır. Bölümüm, 
özellikle analitik düşünebilme yeteneğimi 
geliştirmemde bana çok katkıda bulunmuştur. 
Ayrıca bölümümüzün akademik kadrosu 
donanımlı ve öğrettiklerini doğrudan 
uygulatan hocalardan oluşmaktadır. 
Her konuda öğrencilerinin yanında olan 
saygıdeğer hocalarıma çok teşekkür 
ediyorum.

I graduated in 2018 as a highest ranked 
student in program. After graduation, the job 
opportunity is offered by my university proofs 
that my choice is the right. My department 
provided to improve analytical thinking ability. 
I thanks to all program staff for supporting 
and helpfulness.

Selcan Duman
Öğrenci 
Student

Merve Söğüt
Öğrenci 
Student

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 



Dış Ticaret (İngilizce)
Foreign Trade (English)

“Mallar sınırlardan geçmezse askerler geçer.”

“When goods don’t cross borders, soldiers will.” 
Frederic Bastiat.

Dış Ticaret Programı, 2010 yılında kurulan Gedik 
Meslek Yüksekokulu’nun ilk beş programından 
biridir. 2010-2011    Eğitim-Öğretim Yılında I. ve 
II. Öğretim programları ile derslere başlayan 
Dış Ticaret Programı ilk mezunlarını 2012 yılında 
vermiştir. Programı eğitim dili 2019-2020 
Eğitim-Öğretim Yılından itibaren İngilizcedir.

The Foreign Trade Program is one of the first five 
programs of the Gedik Vocational School which 
was founded in 2010. The Foreign Trade Program 
which started courses with I. and II. education 
programs in the academic year of 2010-2011 
granted first associate graduates in 2012. The 
education language of the program is English 
since academic year of 2019-2020.

gedik.edu.tr



Sevgili öğrenciler,

Ekonomilerin giderek birbirine bağımlı hale 
geldiği günümüzde dış ticaretin ekonomi içindeki 
payı ve istihdama katkısı hızla artmaktadır. 
Üniversitemiz dış ticaret işlemlerinin en yoğun 
biçimde gerçekleştiği İstanbul’da bulunmakta ve 
bu durum sektörle yakın ilişkiler kurmamıza imkan 
tanımaktadır. Sektörün de beklentileri paralelinde 
eğitim dili 2 yıldır İngilizcedir. Programımızda 
öğrencilerimize iktisat, işletme, hukuk, muhasebe 
alanındaki temel bilgilerin yanı sıra ithalat, ihracat, 
gümrük, kambiyo, lojistik alanında da mesleki 
bilgiler sunmaktayız.
Mezunlarımızın çalışma alanları son derece 
geniştir. Dış Ticaret firmaları ile lojistik firmalarında 
veya firmaların ithalat ve ihracatla ile ilgili 
bölümlerinde çalışabilirler. Dilerlerse Gümrük 
Müşavir Yardımcılığı Sınavı’na girebilir ve lisans 
mezunu olmak şartıyla Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirliği’ne kadar yükselebilirler. Bunun yanında 
KPSS ile gümrük ve dış ticaret alanında kamu 
personeli olarak çalışabilir veya DGS’yi kazanarak 
akademik hayatlarına devam edebilirler.
Sizi de dış ticaret programında görmekten 
mutluluk duyarız.

Öğr. Gör. Beylem Akkuş Çelik

Dear students,

Nowadays where the economies are increasingly 
becoming dependent on each other the share of 
foreign trade in the economy and its contribution 
to employment are rapidly increasing. Our 
university is located in Istanbul where foreign trade 
transactions are most intense and this allows us 
to establish close relations with the sector. In line 
with the expectations of the sector, the language 
of education has been English for 2 years. We 
provide basic knowledge in economics, business 
administration, law, accounting to our students 
as well as professional knowledge in the field of 
import, export, customs, foreign exchange and 
logistics in our program. 
The working fields of our graduates are extremely 
wide. They can work in foreign trade companies 
and logistics companies or in the import and 
export departments of the companies. If they 
wish they can take The Exam Of Customs Broker 
Assistantship and be an Authorized Customs 
Broker, provided that they have an undergraduate 
degree. In addition, they can work as public 
personnel in the field of customs and foreign trade 
by obtaining the necessary score from KPSS or 
they can continue their academic life by passing 
DGS.
We would be happy to see you at the Foreign Trade 
Program. 

Lecturer Beylem Akkuş Çelik

2012 yılında Dış Ticaret Programı’nın ilk 
mezunlarından biri olarak ön lisans derecemi 
aldım. Dış Ticaret Programında hem akademik 
açıdan deneyimli hem de sektörel tecrübeye 
sahip hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinden 
faydalandım. İstanbul Gedik Üniversitesi’nde 
geçen eğitim-öğretim hayatım boyunca 
neredeyse bire bir eğitim aldım ve akademik 
kadroya rahatça ulaşabildim. Mezuniyetimden 
kısa bir süre sonra uluslararası bir firmada 
profesyonel çalışma hayatına başladım. 
İstanbul Gedik Üniversitesi’ndeki tüm 
öğrencilere önerim, sevdiğiniz/seveceğiniz 
işi yapmak için sevdiğiniz/seveceğiniz eğitimi 
tercih etmeniz. 

I got my associate degree as one of the first 
graduates of the Foreign Trade Program 
in 2012. In the Foreign Trade Program I 
benefited from the knowledge and experience 
of our teaching staff who are academically 
experienced and have sectoral experience. 
During my education at Istanbul Gedik 
University, I received almost one-to-one 
education and I was able to easily reach the 
academic staff. I started my professional 
career in an international company after a 
short time after my graduation. My suggestion 
to all students at Istanbul Gedik University is 
to choose the education that you love in order 
to do the job you love and you will love.

Okan Aktürk
Mezun 
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES

Deneyimli akademik kadro
Yabancı dilde eğitim
Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına yönelik 
müfredat
Staj ve kariyer fırsatları

Experienced academic staff
Education in the foreign language
Curriculum for The Exam Of Customs Broker 
Assistantship
Internship and career opportunities



Grafik Tasarım
Graphic Design

“Tasarım kültürü yaratır. Kültür değerleri şekillendirir. 
Değerler geleceği belirler.” 
‘’Design creates culture. Culture shapes values. Values 
determine the future.”
Robert L. Peters,

Grafik Tasarım, iletişimin görsel ve yazınsal tüm 
ürünlerinin, tasarımın evrensel ilkelerine bağlı 
kalarak tasarlandığı uygulamalı bir alandır. 2011 
yılında kurulan Grafik Tasarımı Programı, Gedik 
Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerine 
eğitim vermektedir. Grafik Tasarımı programının 
öğretim dili Türkçe’dir.

Graphic Design is an practical field where all 
visual and written products of communication are 
designed according to the universal principles of 
design. The Graphic Design Program, established 
in 2011, provides education to its students within 
the Gedik Vocational School. The language of 
Graphic Desigh Programme is Turkish.

gedik.edu.tr



Sevgili öğrenciler,

Programımızın eğitim planı, son derece evrensel 
ve geçerliliği günden güne artan bir meslek olan 
Grafik Tasarımını ilgilendiren her türlü konuda 
pratik kazanmak üzere hazırlanmıştır. 
Hem teorik hem de uygulamalı gerçekleştirilen 
eğitim doğrultusunda vizyon sahibi, mesleki 
programları pratik ve yetkin kullanan, tasarımın 
doğasını kavramış, sıradanlığın dışına taşan ve en 
önemlisi hayal edebilen tasarımcılar yetiştirmek 
öncelikli hedefimizdir. Mezun öğrencilerimiz; 
reklam ajansları, dijital ve web ajansları, sosyal 
medya ajansları, gazeteler, televizyon kanalları, 
yayınevleri, matbaalar ve her türlü kurumsal 
şirketin grafik tasarım departmanında iş imkanına 
sahip olabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız 
dikey geçiş ile  eğitimlerini ilgili alanlarda 4 yıla 
tamamlayabilmektedir.

Öğr. Gör. Seda Müftüoğlu

Dear students,

The training plan of our program has been 
prepared to gain practice in all kinds of subjects 
concerning Graphic Design, which is an extremely 
universal and increasingly valid profession.
With both theoretical and practical training, 
our primary goal is to train designers who has a 
vision, uses professional programs practically and 
effectively, understand the nature of design, who 
go beyond the ordinary and most importantly can 
imagine. Our graduate students; can have job 
opportunities in advertising agencies, digital and 
web agencies, social media agencies, newspapers, 
television channels, publishing houses, printing 
houses and the graphic design department of all 
kinds of corporate companies . Also our graduates 
can complete their education in 4 years with 
vertical transmission exam.

Lecturer Seda Müftüoğlu

Grafik Tasarımını yaratıcı kişiliğimi ortaya 
çıkarabilmek ve aynı zamanda eğlenceli 
olması nedeniyle tercih ettim. Gedik 
Üniversitesi başarılı akademik kadrosu ile bu 
yolda başarıyla ilerlememi sağladı ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümüne 
Dikey Geçiş yaptım. Öğrencilere tavsiyem 
güncel yenilikleri takip etmeleri ve durmak 
bilmeyen bir gelişim isteği içinde olmalarıdır.

I chose Graphic Design because it can reveal 
my creative personality and it is also fun. 
Gedik University has successfully progressed 
on this path with its successful academic staff 
and I made a vertical transmission to Yıldız 
Technical University Communication Design 
department. My advice to students is to follow 
current innovations and to have a non-stop 
desire for development.

2018 yılında Grafik Tasarımı bölümünden 
mezun oldum. Gedik Üniversite’sinde aldığım 
eğitim ve çizime olan ilgim bölümümde 
başarılı olmamı sağladı. Şu anda kurumsal bir 
ajansta iletişim tasarımcısı olarak markaların 
dijital reklamlarını tasarlıyor ve animasyon 
projelerini gerçekleştiriyorum. Hayalinde 
grafik tasarımı olan öğrenciler başarının 
kendini geliştirmek ile doğru orantılı olduğunu 
unutmamalılar.
I graduated from the graphic design 
department in 2018. The education at Gedik 
University and my interest in drawing enabled 
me to be successful in my department. 
Currently, I’m working as a designer in a 
corporate agency. I am designing digital ads 
for brands and making animations. Students 
who love graphic design, should keep in their 
mind that success is directly proportional to 
self-improvement.

Enes Kılınç
Mezun 
Graduated

Duyguhan Akbaş
Mezun  / Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 



Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Public Relations and Publicity Program

“İletişim güçtür, onu etkili kullanabilenler, kendilerinin dünya 
deneyimlerini ve dünyanın onlar üzerindeki deneyimlerini 
değiştirebilirler.”
“Communication is a power, those who can use it effectively 
can change their own world experienceand the world over 
them.”    Anthony Robbins

İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksek 
Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans 
Programı,  Eğitim-Öğretim dili Türkçe olan iki 
yıllık bir programdır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim 
yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamış 
olan bu program, ilk mezunlarını 2012-2013 
yılında çalışma hayatına büyük bir gururla 
kazandırmıştır.

İstanbul Gedik University Gedik Vocational High 
School Public Relations and Publicity Associate 
Degree Program is a two year program which 
is Turkish with the language of education. This 
program, which started education and training 
activities in 2011-2012 academic year, has 
earned its first graduates with great pride in their 
working life in 2012-2013.

gedik.edu.tr



Sevgili Öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında, 
Halkla ilişkiler alanında teorik ve pratik bilgi ve 
becerilerle donatılmış, iletişim teknolojilerini en 
iyi şekilde kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişim 
kurallarına hâkim ve etkili iletişim becerilerine 
sahip, kurumsal iletişim çalışmalarında etkili 
çalışabilecek insan kaynağına duyulan ihtiyaç her 
geçen gün artarak devam etmektedir.
İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla ilişkiler ve 
Tanıtım Programı, bu ihtiyacı karşılamak için en 
son teknoloji ve gelişmeleri takip ederek her türlü 
desteği sağlamak için uzman akademik kadrosuyla 
durmadan çalışmaktadır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun 
olan öğrenciler, belediyelerde, danışmanlık ve 
organizasyon şirketlerinde, medya kuruluşlarında, 
reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, sivil toplum 
kuruluşlarında ve halkla ilişkiler departmanı olan 
her türlü kurum ve kuruluşta aranılan uzman 
boşluğunu doldurabileceklerdir.

Öğr. Gör. Ebru Kurt Gönülal

Dear Students, Dear Student Candidates,

The need for human resources who are equipped 
with theoretical and practical knowledge and 
skills in the field of public relations, who can use 
communication technologies in the best way, have 
command of written and verbal communication 
rules and effective communication skills, and who 
can work effectively in corporate communication 
activities in both the private sector and public 
institutions, is increasing day by day.

Istanbul Gedik University Public Relations and 
Publicity Program works non-stop with its expert 
academic staff to provide all kinds of support by 
following the latest technology and developments 
to meet this need.
Students who graduate from the Public Relations 
and Publicity Program will be able to fill the gap 
of expertise sought in municipalities, consultancy 
and organization companies, media organizations, 
advertising and public relations agencies, 
non-governmental organizations and all kinds 
of institutions and organizations with a public 
relations department.

Lecturer Ebru Kurt Gönülal

2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
bölümünden mezun oldum.  Okurken aynı 
zamanda Gedik Üniversitesi bünyesinde staj 
yapma imkânına sahip oldum. Akademik 
kadroda yer alan değerli hocalarımdan almış 
olduğum eğitimler sayesinde, sektörün ihtiyaç 
duyduğu ve aranılan bir iletişim uzmanı 
oldum.

I graduated from Public Relations and 
Publicity Department in 2020. While studying, 
I also had the opportunity to do an internship 
at Gedik University. Thanks to the trainings I 
received from my esteemed professors in the 
academic staff, I became a communication 
specialist that the industry needs and sought 
after.

Rumeysa 
Tahirağa
Mezun 
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 
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Tecrübeli Akademik Kadro
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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Accounting and Tax Practices

“Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir 
devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün 
hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur.”
“Full independence is only possible with financial independence. 
When a state’s finances lack independence, independence is 
paralyzed in all the life lights of that state.”  M. Kemal ATATÜRK

 Muhasebe ve vergi uygulamaları programı; 
muhasebe ve vergi konularında hizmet veren 
şirketlerin, mali müşavirlik bürolarının, ticari 
işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finans 
servisinde sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara 
insan yetiştirmeyi hedefleyen bir yükseköğretim 
programıdır. 

Accounting and Tax Practices Program is a higher 
education program that aims to train qualified 
accounting clerks who can take responsibility 
in the accounting and financial services of 
companies, financial consultancy offices, 
commercial enterprises, and public institutions 
and organizations that provide services in 
accounting and tax issues. 

gedik.edu.tr



Sevgili öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Muhasebe ve vergi uygulamaları programımızda 
kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde 
hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir 
biçimde yürütülebilmesi için teorik bilgi yanında 
uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip 
bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları 
yetiştirmeyi amaçlamaktayız. 

Program mezunlarımız serbest muhasebeci ve 
mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında 
çalışmaktadır. Ayrıca bankalar, sigorta şirketleri, 
turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, 
muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler. 
Diğer taraftan, mezunlarımızın dikey geçiş sınavına 
girerek ilgili alanlarda lisans tamamlama hakkı da 
bulunmaktadır. 

Öğr. Gör. Gültaç Akkaya

Dear students,

In our Accounting and Tax  Practices program, 
we aim to train professionals who can practice  
theoretical knowledge and computerized 
accounting in the framework of Turkish accounting 
legislation in order to carry out production and 
activities efficiently in public and private sectors.

Our program graduates work as free lance 
accountants, public accountants and certified 
public accountants. In addition, they can 
work as accounting staff in banks,at insurance 
companies,in tourism, construction and industrial 
enterprises. On the other hand, our alumni have 
the right to complete a bachelor’s degree in 
related fields by taking DGS exam.

Lecturer Gültaç Akkaya

2018 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
bölümünden mezun olarak eğitimimi 
tamamladım. Tercihimi yaparken dikkatimi 
çeken ilk şey eğitim sistemi, teknolojik alt 
yapısı iş imkânları ve ulaşım kolaylığı oldu. 
Gedik üniversitesi kaliteli eğitimin yanı sıra 
yenilikçi bakış açısıyla da okuduğum dönemde 
rehberim oldu. Okulun kendi firmasında 
sunduğu staj imkânı sayesinde mesleğe ilk 
adımımı atmıştım. Mezun olduktan sonra staj 
yaptığım kurumda artık bir muhasebeci olarak 
çalışma hayatıma devam etmekteyim. 

I completed my education after graduation 
from Accounting and Tax Practices 
department of Gedik Vocational school in 
2018 . My priorities in the University  choice 
period were the education system, and 
technological infrastructure of the University, 
existence of job opportunities and ease of 
transportation to school. İstanbul Gedik 
University staff was my mentor during my 
studies with its innovative perspective as 
well as its qualified education. Thanks to the 
internship opportunity offered by the school 
in its own conglomerate, I took my first step 
into the Professional life. After graduation, I 
have been working  as an accountant at the 
institution where I did my internship.

Sümeyye 
Güneş
Mezun 
Graduated
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Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Civil Aviation Cabin Services

“İstikbal Göklerdedir.”

“The future is in the sky” 
Musafa Kemal Atatürk

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı,
2014-2015 eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan, 
eğitim öğretim dili Türkçe olan, aynı zamanda 
sektörün istediği İngilizce yetkinliklerini fazlasıyla 
önemseyen bir önlisans programıdır. Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri Programı, ilk mezunlarını 2015-
2016 eğitim öğretim yıl ısonunda gökyüzüne 
kazandırmıştır. Eğitim öğretim faaliyetlerine 
başladığı günden itibaren öğrencilerini,sektörün 
ihtiyaçduyduğu dona- nıma sahip bireylerolarak 
yetiştirmeye devam etmektedir.

Civil Aviation Cabin Services Associate Degree 
Prog- ram started its educational activities in 
the 2014-2015 academic year. The language of 
instruction is Turkish while the Program highly 
considers about English language competencies 
required by the industry. Civil Aviation Cabin 
Services Program introduced its first graduates 
to sky at the end of the 2015-2016 academic year. 
It has been training its students as individuals 
equipped with the qualifications required by the 
sector since then.
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Sevgili Öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, sektörü 
yakından takip eden deneyimli ve dinamik 
kadrosu, çağdaş eğitim anlayışı, güncel müfredatı 
ve öğrenci odaklı eğitim kültürüyle her bir 
öğrencisini ayrı bir değer olarak görmektedir.
Amacımız, dünyada ve ülkemizde büyük bir 
ivme ile gelişmekte olan havacılık sektörünün 
talep ettiği, donanımlı ve nitelikli kabin memuru 
ihtiyacını karşılayabilecek bireyler yetiştirmektir.
Kabin memuru olmak sizlere Türkiye ve Dünyayı 
gezerek çalışma imkanını verirken aynı zamanda 
yaşam standartlarınızı iyileştirebile- cek bir maaş 
elde etme şansı da sunmaktadır. Bu çalışma 
koşullarını elde edebilmeniz için, uçuşa engel 
teşkil etmeyecek fizyolojik yeterliliklere sahip 
olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, Sivil Havacılık 
Kabin Hizmetleri Programı tercih edilmeden 
önce, YKS Klavuzu’nda bulunan Yükseköğretim 
Programlarının Koşul ve Açıklamaları’nın ilgili 
maddeleri dikkatle incelenmelidir. Belirtilen 
koşullara uygun olduğunuz takdirde, nitelikli 
eğitimimizle gökyüzündeki kariyer hedeflerinize 
birlikte ulaşma arzusundayız
Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Öğr. Gör. Tülay Güney

Dear Students and Candidates,

Civil Aviation Cabin Services Program considers 
each student as a unique individual by pursuing a 
modern and student-centered education and up-
to-date curriculum by its experienced and dynamic 
academic staff.
Our aim is to train eligible and qualified individuals 
to meet the flight attendant need of aviation 
industry, which is rapidly developing domestically 
and globally.
Dear Students, being a flight attendant gives you 
an opportunity to travel all around Turkey and the 
World while working. It also offers you the chance 
to earn a salary that could improve your standard 
of living. In order to be deemed ‘fit to fly’ and enjoy 
the benefits of this occupation, you need to meet 
the certain physiological requirements. Therefore, 
before choosing Civil Aviation Cabin Services 
Program, the relevant article of the Council of 
Higher Education Examination Guide should be 
thoroughly examined. If you meet the special 
conditions, we would like to attain your career 
goals in the sky together.
We would be pleased to welcome you to our 
Program.

Lecturer Tülay Güney

2019 yılında mezun oldum. Hayalini kurduğum 
kabin memurluğu mesleğine, mezun olduktan 
iki ay sonra, Pegasus Havayolları’nda adım 
attım. Aldığım eğitim sayesinde mesleğe 
yeni başlamış bir kabin memuru gibi değil, 
deneyimli bir kabin memuru gibi performans 
göstermeme ve değerlendirilmeme sebep 
oldu. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programı’nda okuyacak arkadaşlarıma, 
gelecekteki meslektaşlarıma tavsiyem 
İngilizcenizi en üst seviyeye getirmenizdir. 
Havacılık her zaman kariyer imkanlarına 
sahip bir sektör ve eğer hayalini kurduğunuz 
meslek kabin memurluğu ise İstanbul Gedik 
Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 
Programı doğru karar olacaktır.

During my university education, I committed 
even the smallest informati- on provided 
by my professors in my memory; and all 
the information I acquired turned into a 
great advantage for my profession. The 
education I received helped me to perform 
as an experienced flight attendant and to be 
evaluated as so by my supervisors. My advice 
to my friends and future colleagues who will 
study in the Civil Aviation Cabin Services 
Program is to take their English competencies 
to the highest level. Aviation is a sector that 
always offers career opportunities and if your 
dream job is being a flight attendant, Istanbul 
Gedik University Civil Aviation Cabin Services 
Program would be the right decision.

Yaşar Şahin
Mezun 
Graduated
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Anestezi
Anesthesia

“Yeterli Anestezisti olmayan bir memleketin cerrahisi kısır, 
halkı ise bahtsızdır.”
Surgery in a country without adequate anaesthesiologists 
is barren and its people are unfortunate. 
Prof. Dr. Sadi SUN

Anestezi Programı, 2010 yılında kurulan Gedik 
Meslek Yüksekokulu’nun Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler bölümüne ait programlar arasında yer 
almaktadır. 2018–2019 Eğitim Öğretim Yılında 
öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2020 
yılında vermiştir. Halen program eğitim vermeye 
devam etmektedir.

Anesthesia Program is among the programs 
of the Gedik Vocational School, which was 
established in 2010, in the Department of 
Medical Services and Techniques. It started to 
accept students in the 2018-2019 Academic 
Year. It gave its first graduates in 2020. The 
program still continues to provide training.
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Sevgili Öğrenciler, Anestezi tarihinin 
geçmişinden bugüne farklı isimlerde anılsa 
da tıp camiasında gerekliliği her geçen gün 
artan sağlık branşıdır. Anestezi alanında 
hizmet verecek sağlık elemanının değişen ve 
gelişen tıbbi bilim ve teknolojik donanımlarla 
yetiştirilmiş olması, eğitim- öğretim kurumlarının 
da bu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde 
bulunması, sağlık alanına yönelik sektörel 
beklentidir. Günümüzde anestezi alanında 
hizmetin gereğine uygun yetiştirilmiş ara 
meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Üniversitemiz, ameliyat öncesi hasta hazırlığını 
yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi 
uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında 
hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek 
teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek 
Yüksekokulu Anestezi Programı’nda okuyan 
öğrencilerin, Anestezi Teknikerliği dalında 
uluslararası standartlarda gerekli mesleki 
yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesini 
hedeflemekteyiz.

Öğr. Gör. Kübra Koç Çezik

Dear Students, Although anesthesia has been 
referred to by different names from the past 
to the present, its necessity in the medical 
community is increasing day by day. The 
sectoral expectation for the field of health is 
that the healthcare personnel who will serve 
in the field of anesthesia have been trained 
with the changing and developing medical 
science and technological equipment, and 
the educational institutions are at a level to 
meet this need. Today, there is a need for 
intermediate professionals trained in accordance 
with the requirements of the service in the 
field of anesthesia. Our university aims to 
train technicians who can prepare patients 
before surgery, support the anesthesiologist 
during surgery, and undertake patient control 
and supervision after surgery. We aim to train 
students who study in Istanbul Gedik University 
Gedik Vocational School Anesthesia Program as 
individuals who have the necessary professional 
competencies at international standards in the 
field of Anesthesia Technician.

Lecturer Kübra Koç Çezik

Hastane ortamında gerek cerrahi işlemlerde 
yer edinen, gerek kritik ve hızlı kararlar 
alınabilen bir meslek olduğu için anestezi 
programını tercih ettim. Sınava girdiğim sene 
yıllarında edindiğim puan ve bilgiler ışığında 
gidebileceğim ve alabileceğim eğitim kalitesi 
açısından ve bulunduğu konum nedeniyle Gedik 
Üniversitesini tercih ettim.

I chose the anesthesia program because it 
is a profession that takes place in surgical 
procedures and can make critical and fast 
decisions in the hospital environment. In 
the year I took the exam, in the light of the 
points and information I gained, I chose Gedik 
university because of the quality of education 
I could go to and receive and because of its 
location.

Üniversitenin bana sunmuş olduğu 
imkanlar neticesinde, kendimi daha  iyi 
geliştirebileceğim, mesleğimin gerektirdiği 
niteliklerle yetiştirilebileğimi düşünerek yaptığım 
tercih sonucu, mezuniyet sonrası iş imkanı ile 
seçtiğim anestezi bölümünden mezun olup 
hedefime ulaştım. Akademik kadrosu, eğitim 
düzeyi ve her türlü sorunda hocalarımızın tüm 
desteğini gördüğümüz Gedik Üniversitesi’ne 
minnettarım.

As a result of the opportunities offered to  me by 
the university, I graduated from the anesthesia 
department I chose with the opportunity to 
work after graduation, as a result of the choice 
I made thinking that I could improve myself 
better and be educated  with the qualifications 
required by my profession. I am grateful to 
Gedik University, where we have received all the 
support of our professors for its academic staff, 
education level and all kinds of problems.

Kenan Çakmak
Öğrenci 
Student

Rabia Nur BAŞKAL 
Mezun
Graduated
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Bilgisayar Programcılığı
Computer Programming

“Gerçekten yakından bakarsanız, bir gecede elde edilen 
başarıların çoğunun uzun zaman aldığını görürsünüz.”
“If you really look closely, most overnight successes took a 
long time.” 
Steve Jobs

Bilgisayar Programcılığı Programı,Gedik Meslek 
Yüksekokulu’nda 2011-2012 Eğitim-Öğretim 
yılında ilk öğrencilerini almıştır.Bu programın 
temel amacı işletmlere iyi derece bilgisayar 
bilgisine sahip ve bilişim sektörünün her 
alanında çalışabilecek nitelikli ara eleman 
yetiştirmektir. Sektörlerin beklentirleri 
doğrultusunda yüksek standartta eğitim vererek 
öğrencileri geleceğe hazırlamaktır.

Computer Programming Program enrolled its 
first students in the Gedik Vocational School 
in the 2011-2012 academic year. The main 
purpose of our education is to train qualified 
intermediate staff who have good computer 
knowledge and can work in all areas of the IT 
business. To prepare students for the future by 
providing high standard education in line with 
the expectations of the business areas.
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Sevgli Öğrenciler ve Öğrenci Adayları
Hızla gelişmekte olan teknolojiyle birlikte 
bilgisayar teknolojilerinin kullanım alanları her 
geçen gün artmaktadır. Tarımdan havacılık 
sektörüne, iletişimden ulaşıma bütün alanlarda 
vazgeçilmez bir unsur olan bilgisayar 
teknolojileri alanında kalifiye eleman ihtiyacını 
da arttırmıştır.Gedik Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar Programcılığı programı olarak 
öğrencilerimizi sürekli değişen teknolojik 
gelişmelere uyum sağlayabilecek, analitik 
çözümleme yetenekleri güçlü, araştırmacı 
teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Her biri 
alanında başarılı genç ve dinamik kadrosu ve 
donanımlı laboratuvar altyapısı ile siz değerli 
öğrencilerimizle birlikte evrensel bir değer 
oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Öğr. Gör. Kerem ÇINAR

Dear Students, Dear Student Candidates,

With the rapidly developing technology, the 
usage areas of computer technologies are 
increasing day by day. Computer technologies 
is a field that forms the basis of business areas 
used in many fields.As Gedik Vocational School 
Computer Programming program, we aim to 
train our students to adapt to ever-changing 
technological developments, have analytical 
analysis skills, and research technicians. We 
aim to create a universal value with our young 
and dynamic staff and equipped laboratory 
infrastructure, each of whom is successful in 
their field.

Lecturer Kerem ÇINAR

2016-2018 yılları arasında Gedik Üniversitesi 
Bilgisayar Programcılığı bölümünde okudum. 
Mezuniyetimdensonra adayların 2 yıllık bir 
okuldan diplomaya sahip olduğu DGS sınavına 
girdim. Sınavdan sonra Boğaziçi Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği programına kabul 
edildim ve 2018’den beri burada okuyorum. 
Gedik Üniversitesi’nde okurken öğretmenler 
güler yüzlü, sıcakkanlı ve konuşkandı. Böylece 
öğretmenler benim için öğretmen olmaktan çok 
arkadaş oldular. Gedik Üniversitesi’ni seçmiş 
olmaktan mutluluk duyarım. Umarım sen de 
olursun.

I studied Computer Programming at Gedik 
University between 2016-2018. After graduation, 
I took the DGS exam, where candidates have a 
diploma from a 2-year school. After the exam, I 
was accepted to Boğaziçi University Computer 
Engineering program and I have been studying 
here since 2018. While studying at Gedik 
University, the teachers were friendly, friendly 
and talkative. So the teachers became more 
friends for me than teachers. I would be glad 
to have chosen Gedik University. I hope you will 
be, too.

Ömer Özdemir 
Mezun
Graduated
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Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Information Security Technology

“Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet 
yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.”
“The torch that the Turkish nation holds in her hand and 
in her mind, while marching on the road of progress and 
civilization, is positive sciences.”
                                                                Mustafa Kemal Atatürk

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı, 2019 
yılında Meslek Yüksekokulu bünyesine dahil 
edilen bir programdır. Bilginin önemi, güvenliği, 
korunması, erişimi ve kodlama eğitimi ile 
öğrenciler teknolojinin getirdiği yeniliklere 
uygun olarak donatılmaktadır. Program, ilk 
mezunlarını 2021 yılında verecektir.

The Information Security Technology Program 
is a program that was included in the Vocational 
School in 2019. With the importance, security, 
protection, access and coding education 
of information, students are equipped in 
accordance with the innovations brought by 
technology. The program will have its first 
graduates in 2021.
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Sevgili öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Güvenlik, bilgi güvenliği, kişisel verilerin 
güvenliği, özel hayatlarımızdan iş hayatımıza 
kadar her yerde sorun olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Eski yaklaşımlar ile artık 
güvende olamayacağımızı biliyoruz. Çok güvenli 
zannettiğimiz sistemlerin, basit bir kullanıcı 
hatası yüzünden nasıl etkisiz hale gelebileceğini 
tahmin etmek zor değil. 
Gedik Meslek Yüksekokulu Bilişim Güvenliği 
Teknolojisi programı olarak bilgi güvenliği 
konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip, 
gelişmeleri yakından takip edebilen, bilgi 
güvenliği alanındaki yazılımları kullanabilen, 
bilgi güvenliği konusunda ortaya çıkan hataları 
düzeltebilen nitelikli çalışkan elemanları 
yetiştirmeyi ve bilişim sektörüne kazandırmayı 
amaçlamaktayız.
Ülkemizin geleceği siz sevgili gençlere, kurumlar 
için vazgeçilmez bir değer olan bilginin emanet 
edilmesi, içinde bulunduğumuz çağın olmazsa 
olmazı teknoloji ve bilimin kazandırılması 
yüksekokulumuzun gururu olacaktır.

Öğr. Gör. Turgut Pura

Dear Students,

Security, information security, the security of 
personal data can be encountered as a problem 
anywhere from our private lives to our business 
life. We know that we can no longer be safe 
with old approaches. It is not difficult to guess 
how the systems that we think are very safe can 
become ineffective due to a simple user error. 
As the Gedik Vocational School Information 
Security Technology program, we aim to train 
qualified hard workers who have sufficient 
knowledge and knowledge in information 
security, can follow developments closely, use 
the software in the field of information security, 
correct errors that occur in information security 
and bring them in the IT sector.
It will be the pride of our school to entrust 
you, dear youth, the future of our country, the 
knowledge that is an indispensable value for 
institutions, and to acquire technology and 
science, which are indispensable for our age.

Lecturer Turgut Pura

2019 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi 
Programına başladım. 2021 yılında Programın 
ilk mezunlarından olacağım. Şuan çalıştığım 
firmada Pentest (Sızma Testi) departmanında 
testlere gitmekteyim. Bu nedenle Bilişim 
Güvenliği alanı benim için hem eğitim kariyeri 
anlamında hem de iş kariyeri anlamında ilgi 
çekici bir bölümdü. İstanbul Gedik Üniversitesi 
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı akademik 
kadrosu ve Üniversitenin merkezi yerleşkeleri 
sayesinde tercihlerimde ilk sırada oldu. 
Öğrencilere tavsiyem bilgi güvenliği zafiyeti ve 
bu zafiyetlere karşı mücadele yolları geliştirmek 
için Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı’nda 
eğitim almaları olacaktır.

I started the Information Security Technology 
Program in 2019. I will be one of the first 
graduates of the Program in 2021. I am 
currently working in the Pentest (Penetration 
Test) department of the company I am working 
with.  Therefore, the field of Information 
Security was an interesting area for me both 
in terms of education career and business 
career. İstanbul Gedik University  Information 
Security Technology Program ranked first in 
my preferences thanks to its academic staff 
and central campuses. My advice to students 
is to take training in the Information Security 
Technology Program to develop information 
security vulnerabilities and ways to combat 
these vulnerabilities.

Ümit Yalçın 
Öğrenci 
Student

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
Programa ait geniş kütüphane
DGS imkanı
Öğrenci Siber Güvenlik Kulübü
Staj ve kariyer fırsatları
Değişim programları

Experienced academic staff
Large library of the department
VTE Opportunity
Student Cyber Security Club
Internship and career opportunities
Exchange programs

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biomedical Device Technology

“Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.”

“Science is the light that illuminates the ways to the 
truth.”
Aristoteles

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, 2012-
2013 Eğitim-Öğretim yılında Gedik Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde derslere başlamıştır. 
2014 yılından itibaren verdiğimiz mezunlarımız 
şu anda tıp ve mühendisliğin birleştiği 
biyomedikal sektöründe çeşitli konumlarda 
çalışmaktadır

The Biomedical Device Technology Program 
started lessons in the Gedik Vocational School 
in the 2012-2013 academic year. Our graduates, 
who started graduating in 2014, are currently 
working in various positions in the biomedical 
sector, where medicine and engineering 
combine. 

gedik.edu.tr



Değerli öğrenciler,

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programında 
öğrencilerimiz; sağlık sektöründe teşhis ve 
tedavi amacıyla kullanılan medikal cihazların 
temel prensiplerini, cihaz kurulum, bakım, 
onarım ve kalibrasyonlarını yapmayı, bu 
amaçla kullanılan ölçü ve test aletlerini 
kullanmayı, cihazların elektronik ve mekanik 
altyapısını, gömülü sistem mimarisini, teknik 
rapor, proje ve şartname hazırlamayı, tıbbi 
cihazlardaki yasal mevzuatı ve akreditasyon 
kriterlerini, mühendislik ve tıp bilimi arasındaki 
koordinasyonu öğrenmektedirler. Yoğun 
uygulamalı eğitim ile mesleğine hâkim, 
özgüveni yüksek, alanında uzman teknikerler 
olarak yetiştirilmektedirler. Mezunlarımız 
medikal cihaz üretimi ve satışı yapan firmalar ile 
hastanelerin biyomedikal birimlerinde iş imkânı 
bulabilmektedirler.

Öğr. Gör. Mücahit Ege

Dear Students,

In the Biomedical Device Technology program, 
our students learn the basic principles of 
medical devices used for diagnosis and 
treatment in the health sector, device 
installation, maintenance, repair and calibration, 
usage of measurement and test instruments, 
the electronic and mechanical infrastructure 
of the devices, learning embedded system 
architecture, preparing technical reports, 
projects and specifications, the legal regulations 
and accreditation criteria in medical devices, 
coordination between engineering and medical 
science. They become technicians who are 
proficient in their profession, highly self-
confident and expert in their field with intensive 
applied training. Our graduates can find job 
opportunities in companies that manufacture 
and sell medical devices and in biomedical units 
of hospitals.

Lecturer Mücahit Ege

2017 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 
programında mezun oldum. Teknolojinin 
sağlık alanında birleştiği bir bölüm olduğu 
düşüncesi ile biyomedikal alanını tercih ettim. 
Gedik Meslek Yüksekokulunun bize sunduğu 
yoğun uygulamalı dersler ve stajlar sayesinde 
hem cihazları sahada öğrendim hem de sektör 
alanında çalışan kişilerle tanışma imkanı 
buldum. Şu anda İstanbul Anadolu Kuzey 
Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerin 
Biyomedikal sorumlusu olarak görev 
yapıyorum. Öğrencilere ders uygulamalarını 
ve stajlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye 
ederim. 

I graduated from the Biomedical Device 
Technology program in 2017. I chose 
the biomedical field thinking that it is a 
department where technology meets in the 
area of health. Thanks to the intensive applied 
courses and internships offered to us by Gedik 
Vocational School, I both learned the devices 
on the field and had the opportunity to meet 
people working in the sector. I am currently 
working as the Biomedical Unit Supervisor 
of hospitals affiliated with the Istanbul 
Anatolian North Public Hospitals Association. 
I recommend to students to evaluate their 
course practices and internships well.

Ubeydullah Olgun
Mezun
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
Yoğun uygulamalı eğitim
DGS sınavı ile aşağıdaki lisans programlarına 
geçiş imkanı 
Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Makine Mühendisliği

Experienced academic staff
Intensive hands-on training
Opportunity to transfer to undergraduate 
programs with the DGS Exam
Biomedical Engineering, Electrical-Electronics 
Engineering, Electronics Engineering, 
Electronics and Communication Engineering, 
Mechanical Engineering

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



Elektrik
Electric

“Bütün  memleketi  kaplayacak  elektrifikasyon  teşebbüsünü 
Türk  halkını  kalkındıracak  başlıca  mevzulardan  sayarız.” 
“We consider the electrification attempt that will cover the 
entire country as one of the main elements to develop the 
Turkish nation.”
Mustafa Kemal Atatürk

Bu programın temel amacı ülke kalkınmasında 
başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel 
kuruluşlarda çalışabilecek iyi derecede mesleki 
bilgiye sahip ve bilgisini pratikte uygulayabilen, 
uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik 
eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir.

The aim of this program is to educate skilled 
technical staff and managerial candidates who 
can work in the international field and who 
can have good professional knowledge and 
practice in practice in the development of the 
country, especially industry, public and private 
organizations.
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Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi 
hazırlayabilmesi için okul ile endüstri arasında 
güçlü bir ilişkinin kurulması gerekliliğinden 
hareketle, okulumuz Sanayi ve Üniversite 
İşbirliği çerçevesinde, gözlem ve karar verme 
becerileri, problemi tanımlama, deney ve 
tecrübe ile kavranan teoriyi tatbik ederek 
alıştırma yapmalarını sağlayarak nitelikli teknik 
eleman yetiştirmeyi planlamıştır. Programdan 
mezun olan öğrencilerin kazandıkları unvan 
“Elektrik Teknikeri” unvanıdır. Bu programın 
temel amacı ülke kalkınmasında başta sanayi 
olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda 
çalışabilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip 
ve bilgisini pratikte uygulayabilen, uluslararası 
alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve 
yönetici adayları yetiştirmektir. iş dünyasının 
beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte Elektrik 
Teknikerleri yetiştiren, bilgi ve tecrübeye değer 
veren, sektörle bütünleşen, takım çalışmasını 
teşvik eden, evrensel değerlere saygılı, sürekli 
gelişen, Türkiye’nin önde gelen ve tercih 
edilen mesleki eğitim programları arasında yer 
almaktır.

Öğr. Gör. Tuğçe Sena Altuntaş

With the necessity of establishing a strong 
relationship between the school and the industry 
in order to enable the student to better prepare 
himself or herself for his / her business life. Our 
school plans to train qualified technical staff 
in the framework of Industry and University 
Cooperation by providing observation, 
decision making skills, problem definition, 
experiment and experience. The title of the 
students graduated from the program is the 
title of “Electrical Technician”. The aim of this 
program is to educate skilled technical staff 
and managerial candidates who can work in 
the international field and who can have good 
professional knowledge and practice in practice 
in the development of the country, especially 
industry, public and private organizations. To 
be one of the leading and preferred vocational 
training programs of Turkey, which develops 
Electric Technicians, values knowledge 
and experience, integrates with the sector, 
encourages teamwork, respects universal values 
and continuously develops, in accordance with 
the expectations and expectations of business 
world.

Lecturer Tuğçe Sena Altuntaş

2017 yılında Elektrik programından mezun 
oldum. Geçirdiğim iki sene sonunda iyi ki 
buraya gelmisim dedim. Benim gibi bolümle 
alakası olmayan biri için oldukca isabetli bir 
karar olmustu. Bazen “bu da sorulur mu?” 
dedirtecek sorularım olmustur mutlaka 
ki ama hicbir zaman olumsuz bir tepki ile 
karsılasmadım. Aksine bütün hocalarım sabırla 
yardımcı oldular. Şimdi hocalarımın emekleri 
ve sabırlarıyla kazandığım yeni edinimler 
sayesinde yoluma Boğazici Üniversitesi’nde 
Elektrik- Elektronik Mühendisliği okuyarak 
devam ediyorum.

I graduated from the Electric program in 2017. 
At the end of my two years, I said I’m glad I 
came here. It was a very correct decision for 
someone like me who was not related to the 
department. Sometimes I have questions that 
will make me ask whether this is also asked, 
but I have never encountered a negative 
reaction. On the contrary, all my lecturers 
patiently helped. Now, thanks to the new 
acquisitions I have gained with the efforts 
and patience of my lecturers, I continue my 
way by studying Electrical and Electronics 
Engineering at Boğazici University.

Zeynep Yalçın
Mezun
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
Bölüme ait genis kütüphane
Staj ve kariyer fırsatları
Laboratuvarlar

Experienced academic staff
Large library of the department
Internship and career opportunities 
Laboratories

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



İnşaat Teknolojisi
Construction Technology

“Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için 
aklın eğitilmesidir.”

 “Education is not the teaching of the truth. It is training the 
mind to think.”
Albert EINSTEIN

İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
İnşaat Teknolojisi Programı 2016-2017 Eğitim-
Öğretim Yılı’nda eğitime başlamıştır. Program 
mezunları ülkemizin en önemli sektörü olan 
inşaat sektöründe İnşaat Teknikeri olarak; gerek 
kamu sektöründe gerekse özel sektörde istihdam 
olanaklarına sahiptirler. Öğrenciler bu programı 
başarı ile tamamlamaları koşulu ile ÖSYM tarafından 
uygulanan dikey geçiş sınavı ile inşaat mühendisliği 
ve mimarlık bölümlerine geçiş yapabilirler. 

Istanbul Gedik University, Vocational School of 
Construction Technology has started its education in 
the 2016-2017 Academic Year. The program graduates 
have employment opportunities as Construction 
Technician in construction sector which is the most 
important sector of our country; both in the public 
sector and in the private sector. Students can pass to 
the departments of civil engineering and architecture 
with a vertical transfer exam applied by ÖSYM on 
condition that they successfully complete this program. 
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Sevgili Öğrenciler, İnsanoğlunun 
yapı gereksiniminin hiç bitmeyeceği 
düşünüldüğünde İnşaat Teknikerliğinin iş 
olanaklarının hep artacağına kuşku yoktur. Bu 
anlamda bu bölüm mezunlarının iş olanakları bir 
çok bölüme kıyasla büyük avantajlara sahiptir. 
İnşaat sektörü, küresel düzeyde hızla değişen 
pazar ve rekabet koşulları netdeni ile sürekli 
ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri 
nedeni ile inşaat sektörü, stratejik bir sanayi 
olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu 
sektör için devletler tarafından özel planlamalar 
yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş 
dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta 
ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması 
ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel 
politikalar uygulamaktadır. İnşaat sektörü bütün 
ekonomilerde lokomotif görevi yapmasından 
dolayı, her zaman önemli teşvikler ve yatırımların 
kaçınılmaz olduğu odak bir sektördür. İnşaat 
sektöründeki güncel değişimlere ayak uyduran, 
temel mesleki donanıma sahip, temel bilimler 
konusunda gerekli altyapıyı kazanmış, yeterli 
derecede dil ve iletişim becerisine sahip, 
mühendislik eğitimi almaya yetecek altyapıyı 
kazanmış, mesleki etik bilincine sahip teknik 
elemanlar yetiştirmek temel amacımızdır..

Öğr. Gör. Caner Karabulut

Dear Students, Considering that construction 
needs of human beings will never end, 
there is no doubt that the job opportunities 
of construction technicians will always 
increase. In this sense, the graduates of this 
department have great advantages over many 
departments. The construction sector is in a 
continuous and dynamic development due to 
the rapidly changing market and competitive 
conditions at the global level. Because of these 
characteristics, the construction sector draws 
close attention of countries as a strategic sector 
and special plannings are made by the states for 
this sector. Especially in the rapidly globalizing 
business world, competition is getting intense 
and industrialized countries are implementing 
special policies to protect this sector and 
improve competitiveness. Since the construction 
sector is the locomotive of all economies, it 
is always a pivotal sector where significant 
incentives and investments are inevitable. Our 
basic goal is to train the technical staff who 
have the basic background in the construction 
sector, have the necessary professional 
background, have the necessary language and 
communication skills, have enough basis to take 
engineering education and have the professional 
ethics consciousness. 

Lecturer Caner Karabulut

İnsanların yaşadığı çevreyi ve yapıları tasarlamak 
küçük yaşlardan beri hep en büyük hayalimdi. 
İnşaat bölümünü seçmekteki amacım gelecek 
kuşaklara daha sürdürülebilir, depreme 
dayanıklı, estetik yapılar yapmaktır. İstanbul 
Gedik Üniversitesi’ni ilk sırada tercih etme 
sebebim eğitimi ve ademik kadrosu ile ön 
plana çıkmış ve gelişime açık bir üniversite 
olmasıdır. Üniversite adayı öğrencilere 
tavsiyem daima gelişime açık olmaları, gelecek 
nesillere üretmekten ve hayal etmekten asla 
vazgeçmemeleridir.  

Designing the environment and buildings in 
which people live has always been my biggest 
dream since my childhood. My goal in choosing 
the construction department is to make more 
sustainable, earthquake-resistant, aesthetic 
structures for future generations. The reason 
I chose Istanbul Gedik University as my first 
choice is that it stands out with its education 
and experienced academic staff and is open 
for improvement. My advice to university 
candidates is that they should always be open 
for improvement, never stop producing and 
dreaming for future generations.

Özge Kuruağaç
Öğrenci 
Student

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Tecrübeli akademik kadro
İnşaat Teknolojisi kulübü
Staj ve kariyer fırsatları
Erasmus ve değişim programları
Dikey geçiş sınavı ile inşaat mühendisliği ve 
mimarlık bölümlerine geçiş imkanı ve çok 
geniş burs olanakları
Teknik geziler desteğiyle şantiye sahasında 
uygulamalı eğitim

Experienced academic staff
Construction Technology Club
Internship and career opportunities
Erasmus and exchange programs
Opportunity to external transfer to civil 
engineering and architecture departments 
with external transfer exam and a wide range 
of scholarship opportunities 
Practical training in the construction site with 
the support of technical trips

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



Kaynak Teknolojisi 
Welding Technology

“Çalışma hayatında başarılı olmak istiyorsanız, bugün 
yaptıklarınızdan asla memnun olmayınız” 
“If you want to be successful in business life, never be 
satisfied with what you do today”
Halil Kaya GEDİK

Kaynak Teknolojisi Önlisans Programı, 
Meslek Yüksekokulumuzun kurulduğu 2010 
tarihinden bu yana lokomotif program görevi 
yürütmektedir. 2021 yılında 10. mezunlarımızı 
verecek olmanın gururunu yaşıyoruz.

Welding Technology Associate Degree Program 
has been operating as the locomotive program 
since 2010 when our Vocational School was 
established. We are proud to have our 10th 
graduates in 2021.
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Değerli öğrenciler;

İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Meslek 
Yüksekokulu Kaynak Teknolojisi ön lisans 
programı olarak, öncelikle Kaynak Teknolojisi 
alanında,  mesleki bilgi ve etik bilincine sahip 
bireyler yetiştirmekteyiz. Bunların yanı sıra, 
sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren,  işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konularında bilinçli, teknolojik 
gelişmeleri takip edebilen, mesleki yetkinlik 
sahibi ve nitelikli mesleki teknik eleman 
olabilmeleri için teşvik ediyoruz. Ayrıca 
kariyerlerinde ilerlemeleri için fırsatlardan 
haberdar olmalarını sağlıyoruz. En büyük 
şansımızın Gedik Kaynak A.Ş.’nin bizlere 
sunduğu imkanlar olduğunun bilincinde olarak, 
kaynak alanındaki son gelişmeleri de yakından 
takip etme olanağına sahip oluyoruz
Meslek yüksekokulumuzun konumu açısından, 
sanayi kuruluşlarına ve özellikle Gedik Kaynak 
A.Ş’ye yakın oluşu sebebiyle, mezunlarımızın 
istihdamı açısından da avantajlı bir konumda 
bulunuyoruz.
Ve diyoruz ki, kaynak teknolojisi ön lisans 
programı okuyacaksan en doğru okul, Gedik 
Meslek Yüksekokuludur.

Öğr. Gör. Emine Gündoğdu İş

Dear Students;

As Istanbul Gedik University Gedik Vocational 
School Welding Technology associate degree 
program, we primarily train individuals who 
have professional knowledge and ethical 
awareness in the field of Welding Technology. 
In addition to these, we encourage them to 
be qualified professional technical staff who 
respond to the needs of the sector, are aware of 
occupational health and safety issues, can follow 
technological developments, have professional 
competence. We also ensure that they are 
aware of opportunities for career advancement. 
Being aware that our greatest chance is the 
opportunities offered by Gedik Kaynak A.Ş., we 
have the opportunity to closely follow the latest 
developments in the field of welding.
In terms of the position of our vocational school, 
we are in an advantageous position in terms of 
the employment of our graduates, as it is close 
to industrial establishments and especially Gedik 
Kaynak A.Ş.
And we say that if you are going to study welding 
technology associate degree program, the best 
school is Gedik Vocational School.

Lecturer Emine Gündoğdu İş

2013 yılında Kaynak Teknolojisi 2. Öğretim 
programından mezun oldum. Gündüz 
çalışıp gece okula devam ederek eğitimimi 
tamamladım. Mezuniyet sonrası,  dikey 
geçiş sınavına (DGS) girerek, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü’nü kazandım. Bunun 
haricinde, Gedik Holding Bünyesinde 
yer alan Gedik Test Merkezinin sunduğu 
ayrıcalıklardan faydalanarak Tahribatsız 
Muayene (NDT) eğitimleri aldım. 2016 yılı 
itibariyle Metalurji ve Malzeme Mühendisi 
olarak çalışıyorum. Bu programda okumayı 
tercih edecek olan arkadaşlarıma tavsiyem, 
Gedik Holding’in sunduğu tüm fırsatları 
değerlendirmeleridir.

I graduated from the Welding Technology 
Second Education Program in 2013. I 
completed my education by working during 
the day and attending school at night. After 
graduation, I entered the vertical transfer 
exam (DGS) and won the Department of 
Metallurgy and Materials Engineering at 
Yıldız Technical University. Apart from 
this, I received Non-Destructive Testing 
(NDT) trainings by taking advantage of the 
privileges offered by the Gedik Test Center 
within the Gedik Holding. As of 2016, I have 
been working as a Metallurgy and Materials 
Engineer. My advice to my friends who would 
prefer to study in this program is to take 
advantage of all the opportunities offered by 
Gedik Holding.

Samet Delioğlu
Mezun
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Tecrübeli akademik kadro, donanımlı 
laboratuvarlar, Gedik Kaynak A.Ş 
imkanlarından faydalanma, staj ve kariyer 
imkanları, Uluslararası Kaynak Teknikerliği 
eğitimlerinde indirim.

Experienced academic staff, equipped 
laboratories, benefiting from Gedik Kaynak 
A.Ş. opportunities, internship and career 
opportunities, discounts on International 
Welding technician trainings.

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



Kimya Teknolojisi 
Chemistry Technology

“Yaşamda hiçbir şeyden korkmayın yalnız; her şeyi anlamaya 
çalışın. Şimdi anlama vakti, böylece daha az korkabiliriz.” 
“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. 
Now is the time to understand more, so that we may fear less.”
Marie Curie

Kimya teknolojisi programı, Gedik Meslek 
Yüksekokulu’nda 2011-2012 Eğitim-Öğretim 
yılında ilk öğrencilerini almıştır.  Bu progragram, 
İstanbul’da sadece İstanbul Gedik Üniversitesinde 
bulunmasıyla da tektir.  Kimya Teknolojisi Alanı 
sağlık, gıda, kozmatik gibi sektörlerin yanı sıra 
endüstriyel üretim yapılan tüm sektörlerin 
ihtiyacını karşılayabilecek kimya teknikerleri 
yetiştirmektedir.

The chemical technology program received its 
first students in the Gedik Vocational School in 
the 2011-2012 academic year. This program is 
also unique in that it is only available in Istanbul 
Gedik University in Istanbul. The Chemical 
Technology Field trains chemistry technicians 
who can meet the needs of industries such as 
health, food and cosmetics, as well as all sectors 
of industrial production.
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Sevgili Öğrenciler, Değerli Öğrenci Adayları,

Ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişmesine 
paralel olarak sürekli gelişen kimya sanayisinin 
ihtiyaç duyduğu güçlü, kimya bilgi birikimine 
sahip sorgulayan, yenilikçi, çalıştığı kurumda 
karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilecek, 
topluma faydalı nitelikli ara elemanları 
yetiştirmektir öncelikli vizyonumuzdur. 

Bir ülkenin gücü, ürettiği bilgi ile orantılı olarak 
artar. Çağımızda da bilgiyi üreten kurumların 
başında üniversiteler gelmektedir. Bir öğretim 
kurumundaki en önemli unsur da öğrencileridir. 
İstanbul Gedik Üniversitesi olarak; akademik 
ve idari kadromuzun güçlü desteği ile birlikte 
öğrenim hayatı boyunca ve sonrasında sizlerin 
yanındayız.

Sizlere; sağlıklı, başarılı ve aydınlık bir gelecek 
diliyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Serap Mutlu Yaniç

Dear Students, Dear Student Candidates,

In parallel with the scientific and technological 
development of our country, our primary vision 
is to train intermediate members who are strong, 
who have the knowledge of chemistry, who are 
innovator, who can solve the problems they 
face in the institution they work, and who are 
beneficial to the society.

The power of a country increases in proportion 
to the information it produces. In our age, 
universities are the leading institutions that 
produce knowledge. The most important 
element in an educational institution is its 
students. As Istanbul Gedik University; With 
the strong support of our academic and 
administrative staff, we are throughout the 
education life and after your education.

Ass. Prof. Serap MUTLU YANİÇ                           

2019 yılında kimya teknolojisi programından 
mezun oldum. Mezuniyet sonrasında 
hedefime ulaşmak için bir yıl ara verdim 
ve DGS sınavına hazırlandım. DGS sınavı 
ile hedeflediğim okula yani İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği 
bölümüne yerleştim. Kendini alanlarında 
geliştirmiş hocalarım olduğu için ve onlarla 
tanışma fırsatım olduğu için İstanbul Gedik 
Üniversitesinden çok memnunum. Herkese 
tavsiyem; hedefinize ulaşma yolunda çeşitli 
zorluklarla karşılaşsanız bile, hedefinize 
ulaşmaktan asla vazgeçmemeniz.

I graduated from the chemical technology 
program in 2019. After graduation, I took 
a break for a year to achieve my goal and 
prepared for the DGS exam. Through the 
DGS exam, I settled in the school I targeted, 
namely Istanbul Technical University, 
Chemical Engineering department. I am 
very pleased with Istanbul Gedik University 
because I have teachers who have developed 
themselves in their fields and I have the 
opportunity to meet them. My advice to 
everyone; Never stop achieving your goal, 
even if you face various difficulties in 
reaching your goal.

Esra Köse
Mezun
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Alanında uzman Öğretim Üyeleri,
Donanımlı bir laboratuvar,
İstanbul’da tek olması,
Staj imkanlarımız. Department 

Expert Faculty Members,
A well-equipped laboratory,
Being unique in Istanbul,
Our internship opportunities.

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



Makine
Machine 

“İnsan eke dursun er geç ürün alır.”

“A person who continues to sow crop gets the crop 
over time.”
Goethe

Makine Programı, 2011-2012 Eğitim-Öğretim 
yılında Gedik Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
eğitim vermeye başlamıştır. 2013 yılından itibaren 
verdiğimiz mezunlarımız makine ve imalat 
sektörünün birçok alanında çeşitli konumlarda 
çalışmaktadırlar.                  

The Machine Program has started to provide 
education within the Gedik Vocational School in 
2011-2012 academic year. Our graduates, whom 
we have given since 2013, have been working in 
various positions in many areas of the machinery 
and manufacturing industry.
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Sevgili Öğrenciler,

Temel amacı makine sektörüne nitelikli insan 
gücü yetiştirmek olan programımız, öğrencilerin 
bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş yapabilme 
alışkanlığı kazandırılarak hayata hazırlanmasında 
ve makine imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
kalifiye elaman yetiştirilmesinde önemli görevler 
üstlenmektedir.

Bölümümüz mezunları, Endüstriyel AR-GE 
çalışmaları ve tasarım sektöründe, Makine 
imalatı sektöründe, Otomotiv sektöründe, 
Endüstriyel modelleme sektöründe, Endüstriyel 
kalıpçılık sektöründe, Makine bakım ve onarım 
işlerinde, Mermercilik sektörü gibi çok geniş 
alanlarda iş bulabilmektedirler.

Ayrıca DGS sınavı ile ilgili mühendislik 
bölümlerine geçerek mühendis olma 
imkanlarıda mevcuttur.

Öğr. Gör. Hüseyin Kaygısız

Dear Students,

The main objective of our program is to train 
qualified manpower for the machinery sector, 
undertakes important tasks in preparing 
students for life by gaining knowledge, skills, 
behavior and the habit of doing business 
together and in training the qualified personnel 
needed by the machinery manufacturing 
industry.

Graduates of our department can find jobs 
in a wide range of fields such as Industrial 
R&D studies and design sector, Machine 
manufacturing sector, Automotive sector, 
Industrial modeling sector, Industrial molding 
sector, Machine maintenance and repair works, 
Marble sector.

In addition, there are opportunities to become 
an engineer by moving to the engineering 
departments related to the DGS exam. 

Lecturer Hüseyin Kaygısız

2018 yılında Makine programından mezun 
oldum. Makine programı; yoğun imalat ve 
tasarım derslerinin verildiği  ve geniş bir 
alana hitap ettiği için tercih ettim. Gedik 
Meslek Yüksekokulunun bize sunduğu yoğun 
uygulamalı dersler ve stajlar sayesinde sektöre 
hazırlıklı olarak mezun olma imkanımız oldu. 
Mezun olduğum sene Türk Hava Yolları Teknik 
Birimi olan TCI Cabin Interior firmasının 
Teknisyen sınavlarında başarılı olarak işe 
başladım. Öğrencilere ders uygulamalarını ve 
stajlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim. 

I graduated from the Machinery program in 
2018. Machine program; I chose it because 
it offers intensive manufacturing and design 
courses and it addresses a wide area. Thanks to 
the intensive applied courses and internships 
offered to us by the Gedik Vocational School, 
we had the opportunity to graduate prepared 
for the sector. The year I graduated, I started to 
work successfully in the Technician exams of 
TCI Cabin Interior, which is the Technical Unit 
of Turkish Airlines. I recommend the students 
to make good use of their course practices and 
internships.

Talha Aktar
Mezun
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Bünyemizdeki atölye ve laboratuvarlarda 
uygulama yapma imkânı
Solidworks yardımıyla sac metal ve hacim kalıp 
tasarım eğitimi
Talaşlı İmalat Laboratuvarında uygulamalı 
eğitim
Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) eğitimi
Hidrolik Pnömatik laboratuvarında uygulamalı 
eğitim

Opportunity to practice in our workshops and 
laboratories
Sheet metal and volume mold design training 
with the help of Solidworks
Hands-on training in the Machining Laboratory
Computer Aided Manufacturing (CAM) 
training
Hands-on training in the Hydraulic Pneumatics 
laboratory

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



Mekatronik
Mechatronic 

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

“The supreme guide in life is science.”
 Mustafa Kemal ATATÜRK

Günümüzün ileri teknolojik yaklaşımı olan 
mekatronik; makine, elektronik, yazılım ile 
kontrol sistemleri teknolojisinin bütünlük 
içinde uygulanması olup, ileri teknolojilerin 
kesişme noktasıdır. Mekatronik Programı, 2010 
yılında Meslek Yüksekokulumuzun kurulmasıyla 
eğitim-öğretime başlamış olup, birinci ve ikinci 
öğretimde eğitim-öğretime devam etmektedir.

Mechatronics, which is today’s advanced 
technological approach; It is the application of 
machinery, electronics, software and control systems 
technology in integrity and is the intersection point 
of advanced technologies. Mechatronics Program 
started education with the establishment of our 
Vocational School in 2010 and continues education 
in daytime and evening education.
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Sevgili gençlerimiz,
Programımız geleceğin mekatronik uzmanlarını, 
karşılarına çıkacak problemleri gerekli teknolojileri 
seçip, kullanarak en iyi yaklaşımla çözebilen 
kişiler olarak hazırlamaktadır. Son teknoloji ile 
donatılmış atölye ve laboratuvarlara sahip olan 
Programımız, yarınların teknolojisini kullanarak, 
çağdaş ve akıllı ürünler geliştirip kullanabilecek 
uzman Mekatronik Teknikerini yetiştirmektedir. 
Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, 
otomotiv, tekstil, makine, endüstriyel otomasyon, 
gemi otomasyonu, enerji, petrokimya, gıda, tıp 
elektroniği, savunma sanayii ve bunlar gibi daha 
birçok sanayi dallarında çalışma olanağına sahip 
olmaktadırlar. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel 
olarak ülkemizde de bu alanda yetişmiş elemana 
duyulan gereksinim giderek artmaktadır.  
Programdan mezun olan öğrencilerimizin 
birçoğu, geçtiğimiz yıllarda, ODTÜ, İTÜ, Marmara 
Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi gibi seçkin 
üniversitelerin mühendislik alanına dikey geçiş 
yapmışlardır. Mezunlarımızın, işe girme ve işteki 
başarıları ile, dikey geçiş yaparak geçtikleri 
mühendislik bölümlerinde göstermiş oldukları 
başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Sürekli 
öğrenme istek ve heyecanı içerisinde olmanız, 
başarılarınızın anahtarı olacaktır.

Öğr. Gör. Gözde Konuk Ege

Dear students,
Our program prepares the mechatronics 
experts of the future as people who can solve 
the problems, they will encounter with the best 
approach by selecting and using the necessary 
technologies. Our Program, which has atelier and 
laboratories equipped with the latest technology, 
trains expert Mechatronics Technicians who can 
develop and use modern and smart products by 
using the technology of the future. The need for 
qualified personnel in this field is increasing in our 
country in parallel with the rapid development in 
this field. Our students who graduate from this 
department have the opportunity to work in many 
industries such as automotive, textile, machinery, 
industrial automation, ship automation, energy, 
petrochemistry, food, medical electronics, defense 
industry and so on. 
Many of our students who graduated from the 
program have made vertical transfers to the 
engineering field of distinguished universities 
such as METU, ITU, Marmara University and 
Gedik University in recent years. Your desire and 
excitement to learn will be the key to your success. 
We are proud of the success of our graduates in 
the engineering departments they passed through, 
with their success in employment and business.

Lecturer Gözde Konuk Ege

2018 yılında Mekatronik programından 
mezun oldum. Gedik Holding bünyesinde 
stajımı tamamlayarak öğrendiklerimi sahada 
görme imkanım oldu. Mezun olduktan sonra 
Üniversitemiz Mekatronik Mühendisliğine 
geçiş yaptım. Şu an Femsan A.Ş.’de 
Konfigürasyon Mühendisi olarak çalışıyorum. 
Öğrencilere okulda geçirdikleri zamanda 
derslerine odaklanmalarını tavsiye ederim.

I graduated from Mechatronics program 
in 2018. I had the opportunity to see 
what I learned in the field by completing 
my internship at Gedik Holding. After 
graduation, I transferred to our University 
Mechatronics Engineering by vertical transfer 
examination. Now, I am working Femsan A.Ş. 
as a Configuration Engineer. I recommend 
students to focus on their lessons during 
their time at school.

Mekatronik Programından mezun olduktan 
sonra DGS sınavı ile ilk tercihim ODTÜ 
Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandım. 
Şu anda savunma sanayi şirketinde gömülü 
yazılım mühendisi olarak çalışmaktayım. 
Arkadaşlarım, zorluk her zaman var olacaktır, 
ama azim ve hayalleriniz, o zorlukları 
atlatmanıza yardımcı olacaktır.

I graduated from Mechatronics program 
After graduating from the Mechatronics 
Program, with the DGS exam, I won my 
first choice METU Electrical and Electronics 
Engineering. I am currently working as an 
embedded software engineer in a defense 
industry company. My friends, the challenge 
will always be there, but your perseverance 
and dreams will help you get through those 
challenges.

Elif Çöl
Mezun
Graduated

Mustafa Sefer 
Destegül
Mezun / Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 



Mimari Restorasyon
Architectural Restoration 

““Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir.”

 “One of the nation’s lifeblood artless rest is cut off”
 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimari Restorasyon 
Programı 2018 yılında eğitim-öğretim 
faaliyetlerine başlamış ve ilk öğrencilerini 
almıştır. Mimari restorasyon programı, tarihsel 
ve kültürel değer taşıyan, mimari eserlerin 
bilimsel yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını 
sağlayacak bireyler yetiştiren 2 yıllık bir önlisans 
eğitimi veren programdır. İlk mezunlarını 2020 
yılında vermiştir.

Istanbul Gedik University Architectural Restoration 
Program started its educational activities in 2018 
and received its first students. The architectural 
restoration program is a 2-year associate degree 
program that educates individuals who have 
historical and cultural value, who will ensure the 
preservation and restoration of architectural works 
with scientific methods. It gave its first graduates in 
2020.  
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Sevgili öğrenciler, değerli öğrenci adayları,

Gedik Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon 
Programı olarak, kültürel mirasın korunmasında 
bir fark yaratabilmek ve restorasyon süreçlerinde 
etkin bir rol oynayabilmek için eğitimimizde 
teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı gösterimlerle 
öğrencilerin restorasyon kuramı ve mimarlık 
kavramları hakkında bilgi sahibi olarak mezun 
olmasını sağlamaktayız. Programımız teorik 
eğitimlerin yanında uygulamalı eğitimlere de 
ağırlık vermektedir. Eğitim yöntemi olarak, 
geleneksel mimari yöntemleri öğretmekle birlikte 
günümüz teknolojik gelişmeleriyle birlikte gelişen 
bilgisayarlı çizim yöntemleri de öğretilmektedir. 
Mimari bilgisayar programlarından Autocad, 
Photoshop vb. gibi önemli bilgisayar uygulamaları 
öğrencilere sunulmaktadır. Programımızdan 
mezun olan öğrencilerin mimari alanda her 
konuda yeterli olması amaçlanmaktadır. 
Programdan mezun olan öğrenciler Mimari 
Restorasyon Teknikeri ya da Restoratör unvanlarını 
kazanmaktadır. Bunların yanında sektörde çalışma 
imkanı sunarken bir yandan da akademik hayata 
devam etmek isteyen öğrenciler DGS( Dikey Geçiş 
Sınavı) ile Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 
Geleneksel Türk El Sanatları gibi bölümlere geçiş 
yaparak 4 yıllık lisans mezunu olabilmektedirler.  

Öğr. Gör. Dilara Şenşar

Dear Students,

As Gedik Vocational School Architectural 
Restoration Program, in order to make a difference 
in the preservation of cultural heritage and to 
play an active role in the restoration processes, 
we provide students to graduate with knowledge 
about restoration theory and architectural 
concepts with practical demonstrations as well 
as theoretical courses. Our program focuses 
on practical training as well as theoretical 
training. In addition to teaching traditional 
architectural methods, computerized drawing 
methods developed with today’s technological 
developments are also taught as education 
method. Important computer applications such 
as Autocad and Photoshop from architectural 
computer programs are offered to students. It is 
aimed that the students who graduate from our 
program are competent in every subject in the 
architectural field. Students who graduate from the 
program gain the title of Architectural Restoration 
Technician or Restorator. In addition to these, 
students who want to continue their academic life 
while offering the opportunity to work in the sector 
can transfer to departments such as Architecture, 
Interior Architecture and Environmental Design, 
Traditional Turkish Handicrafts with the vertical 
transfer exam and become a 4-year undergraduate 
degree. 

LecturerDilara Şenşar

Mimari Restorasyon Programı günümüzde 
gelişen ve ilerleyen bir alan olan tarihi 
yapıların onarımı ve yeniden işlevlendirilmesi 
için tekniker yetiştirmektedir. Ben 2020 
yılında programdan mezun oldum ve ilk 
mezun olanlar arasındayım. DGS (Dikey 
Geçiş Sınavı) ile Gedik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’ni kazandım. İki yıl boyunca aldığım 
eğitim ve akademik kalite sayesinde fakülte 
hayatına çabuk adapte oldum.  

The Architectural Restoration Program 
trains technicians for the restoration and 
re-functioning of historical buildings, which 
is a developing and progressing area today. 
I graduated from the program in 2020 and 
I am among the first to graduate. I passed 
the Gedik University Faculty of Architecture 
with the Vertical Transfer Exam. Thanks to the 
education and academic quality I received 
for two years, I quickly adapted to faculty life.

İlham Erdem
Mezun
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

DGS ile birçok bölüme geçiş imkanı
Tecrübeli akademik kadro
Mimari Restorasyon Kulübü
Staj ve kariyer desteği
Erasmus imkanı
Tarihi mimari yapıların gezilip görülmesi

Possibility of transition to many 
departments with DGS
Experienced academic staff
Architectural Restoration Club
Internship and career support
Erasmus opportunity
Visiting historical architectural structures

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



Sualtı Teknolojisi
Underwater Technology 

“Denizlere Hâkim Olan Cihana Hâkim Olur”

“Whoever Dominates the Sea, Dominates the World’’
Barbaros Hayrettin Paşa

2016 yılında kurulan Su Altı Teknolojisi programı, 
ilk mezunlarını 2018 yılında vermiştir.  Program 
mezunları, sanayi dalgıçlığı sektöründe T.C. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman 
Başkanlıklarından akredite ‘’1. Sınıf Dalgıç belgesi’’ 
ve ‘’Basınç Odası Operatörlüğü’’ gibi iki önemli 
belgenin yanında, turizm alanında da Türkiye Su 
Altı Sporları Federasyonu’ndan onaylı ‘’3 yıldız 
dalıcı’’ brövesine sahip olmaktadırlar. Halihazırda 
mezunlarımız, yurtiçi ve yurtdışı su altı projelerinde 
çalışmaktadırlar.

Gedik University Underwater Technologies department 
was founded in 2016 and granted first graduates in 
2018.  Graduates of the program achieve a  ‘3 star 
diver’ license in the field of tourism which is approved 
by Turkey Underwater Sports Federation besides two of 
very important licenses; ‘1st class diver’  and ‘Pressure 
room operator’ in the field of industry diving, and 
they are both accredited to Port Administration under 
Turkish Republic Transportation and Infrastructure.  
Many of our graduates currently work in several 
international and domestic projects.
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Sevgili Öğrenciler, İstanbul Gedik Üniversitesi, Su 
Altı Teknolojisi Programı, macera dolu profesyonel 
bir dalgıçlık kariyeri için heyecan verici imkânlar 
sunuyor.
Su Altı Teknolojisi Programı, öğrencilerimize dalış 
sektöründe profesyonel birer dalgıç olabilmeleri 
için gerekli dalış becerilerini kazandırmaktadır. 
Program yüzey uygulamalarına ve tüplü dalışa 
hızlı bir giriş yapmakta; sanayi dalgıçlığı, hava, 
karışım gaz dalışları, su altı kesme ve kaynak 
eğitimi, su altı robotik sistemleri (ROV), tahribatsız 
muayene (The non-destructive testing), su altı 
film ve fotoğrafçılığı, dalış güvenliği, profesyonel 
iş alışkanlıkları, su altı çalışma becerileri ve 
profesyonel bir dalgıç olmak için gerekli dalış 
bilimi temellerini içermektedir. Öğrenciler 
problem çözme yeteneklerini, takım olmayı ve 
iletişim becerilerini bu programa uygun şekilde 
geliştireceklerdir.
Özel donanımlı sınıfımız ve dalış eğitim 
sahamızla, 1. Sınıf dalgıç adaylarımıza dünyadaki 
en iyi eğitimlerden birini sunmaktadır. İstanbul 
Gedik Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Programı, 
öğrencilerine sonsuz heyecan ve macera dolu bir 
alanda üst düzeyde eğitimli olma fırsatı sunuyor.

Öğr. Gör. Güvenç Sorarlı

Dear students, Istanbul Gedik University is offering 
many exciting opportunities for a professional 
diving career full of adventure.
Underwater technologies program is helping 
students to gain necessary skills in order to be 
able to become professional divers in the industry.  
This program begins with surface applications and 
oxygen tank diving, also includes sections such as; 
industry diving, air, mixed gas diving, underwater 
cutting and welding training, underwater 
robotic systems(Rov), non-destructive testing, 
underwater photography and videography, diving 
safety, professional work habits, skills working 
underwater, and basic diving science in order to 
be a professional diver.  Students will improve their 
problem solving and communication skills, and 
learn how to work as a team.  
Our fully equipped classroom and diving field offer 
a first class education to our professional diver 
candidates.
Istanbul Gedik University Underwater Technologies 
Program offers a high level education in an area 
full of excitement and adventure.

Lecturer Güvenç Sorarlı

2018 yılı Su Altı Teknolojisi bölümü ilk 
mezunlarından biriyim. Su altının gizemi ve 
büyüsü ile her zaman ilgi alanım oldu. İstanbul 
Gedik Üniversitesi akademik kadro ve eğitim 
sahası olarak hedeflerime ulaşmam için fazlasını 
sağladı. Staj sonrası aynı firmada yurtiçi ve 
yurtdışı olmak üzere uluslararası birçok projede 
yer aldım. Şu an kendi su altı dalış firmamı kurma 
hazırlığı içindeyim tavsiyem hedeflerinizden 
vazgeçmeyin ve bu yolda İstanbul Gedik 
Üniversitesinin sizlere sağladığı tüm imkanlardan 
faydalanın.

I am one of the first graduates of Underwater 
Technologies deparment in 2018. The mystery 
and magic of the underwater world have always 
been my interest.  Gedik University helped me a 
great deal to achieve my goals with it’s academic 
staff and specialty in the field. I have worked in 
many projects internationally and domestically 
in the same company after my internship.  I 
am currently on the verge of starting my own 
diving company.  My advice to you is follow your 
dream, never give up and benefit from all the 
advantages Gedik University provides for you.

Bünyamin Aktaş
Mezun
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Tecrübeli akademik kadro ve uzman dalış ekibi
Programa ait uygulama ve araştırma merkezi
Su altı eğitim ve dalış donanım ekipmanları
Programa ait dalış eğitim sahası
Üç farklı alanda çalışma imkanı 
sertifikalandırma
İlk yardım ve Müdahele eğitimleri 
Su Altı kulübü
Staj ve kariyer fırsatları

Experienced academic staff and expert diver 
team.
Application and research center for the 
program.
Underwater training and diving equipment.
Certification in 3 different areas.
First Aid training.
Underwater club.
Internship and career opportunities.

PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES



Tahribatsız Muayene
Non-Destructive Testing

‘’Tahribatsız Muayenenin büyümesi için eğitim ihtiyacı 
her zaman çok önemli olmuştur’’.

 ‘’The need for training has always been essential to 
the growth of NDT’’. Charles J. Hellier

Tahribatsız Muayene Programı, 2010 yılında 
Gedik Meslek Yüksekokulunun kurulmasıyla 
birlikte eğitim ve öğretime başlayan ilk 
bölümlerden biridir. Aynı yıl öğrenci almaya 
başlamıştır. İlk mezunlarını 2012 yılında 
vermiştir.

The Non-Destructive Testing Program is one 
of the first departments that started education 
and training with the establishment of Gedik 
Vocational School in 2010. It started to accept 
students in the same year. Its first students 
graduated in 2012.
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Sevgili Öğrenciler,
El becerilerine sahip biri olarak etrafındaki hasarlı 
ya da arızalı cihazlarla uğraşmak ilgini mi çekiyor? 
Yeteneklerinin farkında bir birey olarak meslek 
lisesini seçip becerilerini biraz daha geliştirmek 
istedin ve metaller, malzemeler, cihazlar biraz daha 
ilgini çekmeye başladı. Artık lisede almış olduğun 
eğitim ile kabiliyetinin farkındasın ve bu yeteneğini 
analitik düşünce ile birleştirerek harekete 
geçirmenin tam zamanı. Herkesten farklı bir iş 
yapmak ve herkesten farklı bir unvan kazanmak 
istiyorsan bizimle tanışma vaktin gelmiş demektir. 
Doğru yerdesin. Türkiye’de örgün eğitimini sadece  
İstanbul Gedik Üniversitesi’nde alabileceğin, bu 
eğitim esnasında alanınla ilgili gerekli olan tüm 
donanıma sahip Gedik Holding’in deneyiminden 
faydalanabileceğin bir bölümdesin. El becerilerini 
sayısal yeteneğinle birleştirerek Türkiye’deki 
sayılı Tahribatsız Muayene uzmanlarından olmak 
istiyorsan İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek 
Yüksekokulu Tahribatsız Muayene Programı’nda 
görüşmek dileğiyle…

Öğr. Gör. Kadir Koçak

Dear Student,
Are you interested in dealing with damaged or 
defective devices around you as a person with 
manual skills? As a self-aware individual, you 
wanted to choose a vocational high school and 
develop your skills a little more, and metals, 
materials, and devices began to attract more 
attention. You’re now aware of the training and 
talent you get in high school, and it’s time for 
you to combine it with analytical thinking. If you 
want to do something different than everyone 
else and win a different title than everyone else, 
it is time for you to meet us. You are at the right 
place. He can only get a formal education in Turkey 
Gedik University in Istanbul, one at the part you 
have all the equipment you can benefit from the 
experience needed about Gedik Holding alanine 
during this training. Manual skills, combining 
with numerical ability you want to be the special. 
NDT experts in Turkey, hope to see you at the 
Istanbul Gedik University Vocational School for 
Nondestructive Testing Program…

Lecturer Kadir Koçak

2014 yılında Tahribatsız Muayene Programından 
mezun oldum. Bu programı iş imkanlarından 
dolayı tercih ettim. Mezun olduktan sonra Gedik 
Test Merkezi’nde tam zamanlı olarak çalışmaya 
başladım. Sonrasında THY Teknik A.Ş ’de ve 
başka bir firmada tecrübe kazandım. Şimdi ise 
kendi kurduğumuz şirketimizde bu alandaki 
çalışmaları yürütüyoruz. Bu programı tercih 
edecek arkadaşlarıma tavsiyem bölümün ve 
Gedik Holding’in getirdiği bütün imkanlarından 
faydalanmalarıdır.

I graduated from the Non-Destructive Testing 
Program in 2014. I prefered this program 
because of job opportunities. After graduation, 
I started working full time at Gedik Test Center. 
Later, I gained experience at THY Technic A.Ş 
and another company. Now, we are carrying 
out studies in this field in our own company. 
My advice to my friends who will prefer this 
program is to benefit from all the opportunities 
provided by the program and Gedik Holding.

Mutlucan Giden 
Mezun
Graduated

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI
Head of Programme’s Message 

Tecrübeli Akademik Kadro
Uygulamalı Eğitim İçin Çok İyi Bir Altyapı(Akredite 
Gedik Test Merkezi Laboratuvarları)
İndirimli Tahribatsız Muayene Sertifikaları(5 
Yöntemde Seviye 2)
Gedik Holding’de Staj Yapma Fırsatı
Dikey Geçiş Sınavı ile İlgili Mühendisliklere 
Geçme Fırsatı
Mezuniyet Sonrası Kolay İş Bulma Fırsatı
(Havacılık, Savunma Sanayi Gibi Bir Çok 
Endüstriyel Alanda)

Experienced Academic Staff
A Excellent Infrastructure for Practical Training 
(Accredited Gedik Test Center Laboratories)
Discounted Non-Destructive Testing Certificates 
(Level 2 in 5 Methods)
An Internship Opportunity at Gedik Holding
Opportunity to Transfer to Related Engineering
to Vertical Transfer Exam
Easy Job Opportunity After Graduation(In Many
Industrial Areas such as Aviation, Defense 
Industry)

Geleceğ�n
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PROGRAMIMIZIN İMKANLARI
FACILITIES OF OUR PRORAMMES
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Anestezi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)      

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret (İngilizce)

Elektrik

Elektrik (İ.Ö)

Grafik Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlk ve Acil Yardım

İnşaat Teknolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö)

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Makine

Mekatronik

Mekatronik (İ.Ö)

Mimari Restorasyon

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Polimer Teknolojisi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö)

Su Altı Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö)

PROGRAMLARIMIZ
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