Study Tour
To Amsterdam

Işık’ın Amsterdam’a Yolculuğu
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Sevgili Öğrencilerim;
Bu organizasyonu siz değerli öğrencilerim
arasından bu işe gönül veren IT & MIS Kulüp üyesi arkadaşlarımızın çabası ile başarılı bir şekilde
gerçekleştirmiş olmanın kıvancını yaşıyorum.
Ben on beş öğrencim ile oraya giderken, sizlerin kalbinin de bizimle olduğumuzun bilincindeydik. Dolayısı ile bu yolculuğu biz on beş
öğrenci olarak değil, iki yüz elli bölüm öğrencisi olarak çıktık. Siz
IT & MIS öğrencilerim, her şeye layıksınız. Enformasyon Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri programları, firmaların profesyonel iş hayatındaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklerle mezunlar vermeyi hedefler. IT & MIS Kulübü, öğrencilerinin çalışma
alanları ile ilişkili organizasyonları düşünür, planlar ve gerçekleştirir.
Eğitim, yalnızca üniversite hayatı ile değil, gerçek iş ortamları ile
entegre edilince sağlıklı sonuçlar doğurur. FMV Işık Üniversitesi,
öğrencilerinin her türlü olumlu çabalarına sonsuz destek verir.
Öğrencilerin sadece kendileri için planlanmış organizasyonlara
katılmaları yerine, organizasyonları planlamadan başlayarak tüm
safhaları kendilerinin gerçekleştirmesi, onlar için çok daha faydalı
neticeler doğurur. FMV Işık Üniversitesi tüm eğitimini İngilizce dili
ile gerçekleştirerek, öğrencilerini sadece yerel olmak yerine evrensel olmaya hazırlar. Işık öğrencileri sadece yerel değil, evrensel
düşünür, evrensel ilişkiler kurarlar. IŞIK; eğitim ve gelişim önünde,
hiçbir şeyi engel kabul etmez.
Bölüm başkanı olarak, keyifli ve eğitici bir organizasyonu
gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Mutluluğum, öncelikle on beş pırıl pırıl genç ile birlikte, bir yolculuğun her anını birlikte planlamış olmaktan ve üniversitemizden uğurlandığımız an ile
sevinçle karşılandığımız zaman arasında, onlarla birlikte çok şey
paylaşmış olmaktan kaynaklanıyor. Bu süre içinde yolculuğumuzdan
çok keyif aldıklarını biliyorum. Bunun temelinde ise eğlencenin
yanında mesleki bilgi ve görgülerini artırmalarının da var olduğunu
bilmek benim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor elbette.
IT ve MIS olarak mesleki açıdan temel hedefimiz, evrensel ölçekte IT firmaları ile diğer firmaların IT departmanlarındaki her türlü
pozisyonlarda diploma aldıkları günden itibaren üretken olarak
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çalışabilecek mezun yetiştirmektir. Bunun için öncelikle çok iyi bir ders
planlaması yapıyoruz ve bunların verimli bir şekilde uygulanmasını
sağlıyoruz. Yine de, sadece akademik planlamaların yeterli
olmadığının da farkındayız. Her öğrenci, bir konuda uzmanlaşmak
durumundadır ve stajlar yaparak, eğitimini pekiştirmektedir. Firma
gezileri de bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Yıl boyunca sürekli
hale getirdiğimiz ülke içindeki firma ziyaretleri, öğrencilerimizin
hedeflerini belirlemelerinde yardımcı olur. Bu ziyaretleri yurtdışı ziyaretleri ile pekiştirmek, öğrencilerimizi evrensel düşünme ve buna
paralel olarak hareket etme konusunda yüreklendirmek için çok
faydalı olmaktadır.
Böyle bir geziyi turistik bir geziden ayıran pek çok ayrıntı vardır.
Öncelikle bu gezinin tüm safhaları aylar öncesinden başlayarak
öğrencilerimiz tarafından planlanmıştır. Gezi için gerekli olan
maddi kaynağa katkı sağlamak üzere kendileri tarafından sponsor
firmalar bulunmuş, bu süreçteki tüm ilişkiler kendileri tarafından
gerçekleştirilmiştir. Yolculuğun bir kısmı şehir gezisi vb. şeklinde
eğlence içerikli olmuş, fakat önemli bir kısmı Inholland Üniversitesi,
Lely ve Triodor firmaları, Uygulama Çiftliği gezileri ve çok gurur
duyduğumuz Türkiye’nin Lahey büyükelçisi Sayın Uğur Doğan’ın
resepsiyonuna katılım şeklinde gerçekleşmiştir. Öğrencilerimin
gezi sırasında, planlamada ki beklentilerinin çok ötesinde mutlu
olduklarını görmek, benim açımdan gurur verici ve keyifli olmuştur.
Geziyi mümkün kılan ve katılan tüm öğrencilerime teşekkür ederim. Gelenekselleştireceğimiz bu faaliyetlerin daha da başarılı
olması için IT & MIS kulübü faaliyetlerine katılmanızı özellikle
rica ediyorum.
Kapım bildiğiniz gibi siz sevgili öğrencilerime her zaman açıktır.
Doç.Dr. Vedat COŞKUN
Enformasyon Teknolojileri & Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölüm Başkanı
IT & MIS Kulübü Danışman Hocası
it.isikun.edu.tr
nedenIT.isikun.edu.tr
twitter.com/nedenIT

www.NFCLab.com
semanticweb.isikun.edu.tr
ddmlab.isikun.edu.tr
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ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
PROGRAMI
• FMV Işık Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri
Programı, Türkiye’de bu isim altında eğitim veren ilk ve
en güçlü programdır.
• Bu program küçük, orta ve büyük ölçekteki firmaların
bilgi, bilgisayar ve bilişim alanındaki ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde yapılandırılmıştır ve öğrencileri mezun
oldukları günden itibaren firmalardaki IT pozisyonlarında
üretken olarak çalışabilir şekilde yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
• Bu sayede öğrenciler firmaların bilgisayar ağları, bilgi
güvenliği, veritabanı, yazılım geliştirme, veri madenciliği,
coğrafi bilgi sistemleri, mobil uygulamalar ve benzeri
konularda teorik, teknik ve uygulamalı bilgi ve tecrübeye
sahip olacakları bir eğitim programına tabi tutulurlar.
• Dersler proje ağırlıklı olarak planlanmıştır ve öğrenilen
her konunun uygulama becerisi ile pekiştirilmesi
sağlanmıştır.
• Öğrencilerimiz, bilişim konusunda elde ettikleri
becerileri, işletme bölümünden aldıkları bilgilerle de
pekiştirdiklerinden IT sektörünün, yöneticilik dahil tüm
beklentilerini tam olarak karşılayacak şekilde mezun
olurlar.
• Öğrenciler, ikinci ve üçüncü sınıf sonrasındaki yaz dönemi süresi içinde staj yaparak iş hayatına hazırlık yaparlar.
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• Gelişimlerini evrensel boyutta sürdürmelerine destek
vermek üzere eğitimlerinin bir dönemini Erasmus
kapsamında Avrupa’nın saygın bir üniversitesinde
geçirmeleri için desteklenirler.
• Öğrencilerimiz, IT & MIS Öğrenci kulübü faaliyetleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı firmalara gerçekleştirilen
ziyaretlere katılarak bilgi ve becerilerini artırmaları konusunda teşvik edilirler. İkinci sınıftan itibaren verilen
seçmeli dersler ile de öğrenciler belirli bir alanda uzman
olarak mezun olurlar.
• IT bölümü öğretim üyelerinin araştırma laboratuvarları
kapsamında gerçekleştirmekte oldukları araştırma
ve proje çalışmaları, öğrencilerin de katılımı ile
gerçekleştirilir.
• Dersler dışında gerçekleştirilen faaliyetler sayesinde
öğrenciler büyük bilgi birikimi ve tecrübeyi üstelik keyif
alarak elde ederler.
• IŞIK IT, öğrencilerine mezun oldukları günden itibaren
üretken ve verimli olarak iş yapabilecekleri şekilde
eğitim verdiği için, öğrenciler mezun olduktan sonra ayrı
bir sertifika vb. şekilde eğitim alma ihtiyacı duymazlar.
• Netice olarak öğrenciler mezun olduklarında sadece bir
diplomaya sahip olmazlar, bunun yanında bir konuda
uzmanlaşarak bilgi birikimleri ve tecrübeleri sayesinde
firmaların gözdesi olurlar ve kolaylıkla iş bulurlar.
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DANIŞMANLIK, KARİYER KOÇLUĞU,
AÇIK KAPI POLİTİKASI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI
• Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) öğrencileri IT konusunda sahip oldukları bilgileri, alacakları işletme bölümü
dersleri ile pekiştirip bu sayede aynı iş kolunun yönetimsel bilgi isteyen pozisyonlarında çalışırlar.
• Bu programda; yazılım sistemi geliştirme ortam ve
araçları, veri tabanı tasarım ve yönetim sistemleri,
bilgisayar ağları ve güvenliği gibi bilişim teknolojileri
kavramlarının yanı sıra ekonomi, pazarlama, muhasebe,
finans gibi işletme kavramları da verilmektedir.
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• IT bölümü olarak tüm öğrencilerimizin danışmanlığı,
bizzat bölüm başkanı tarafından yerine getirilmektedir.
Bu sayede her bir öğrencinin akademik ve diğer her
türlü sorunlarına mümkün olan en üst seviyede katkı
sağlanabilmektir.
• Bölüm başkanı, Açık Kapı Politikası olarak adlandırdığımız felsefeyi içselleştirmiş olarak ofis kapısını her zaman
açık tutmaktadır. Bunun nedeni tüm öğrencilerin Bölüm
Başkanı’nı kolaylıkla ziyaret etmelerini sağlamak, onları
bu yönde motive etmektir. Her bir öğrencinin, herhangi
bir sorunu olmasına bakmaksızın her ay en az bir kere
bölüm başkanı ile sohbet amaçlı dahi olsa görüşmesi
arzu edilmektedir.

• Öğrencilerin iki alanda edindikleri bilgileri birleştiren ileri düzeydeki dersler, kendilerinin iş hayatında alacakları
özellikle yönetici görevleri için gerekli olan bilgilerle
ve önderlik edebilme yetenekleri ile donanmalarını
sağlamaktadır.

• Danışmanlık, bölümümüzde sadece bir sorun gidermek
yolu değil, aynı zamanda bir kariyer belirleme aracı olarak
da görülmektedir. Hangi uzmanlık alanının kendileri için
daha uygun olduğunun belirlenmesi; bu alanda uzmanlaşmak için hangi derslerin ne zaman alınmasının uygun
olduğu gibi konularda öğrencilere destek olunmaktadır.

• IT ile MIS arasındaki temel fark, IT programındaki
öğrencilerin IT alanının teknik konularında yoğun bilgi ile,
MIS programındaki öğrencilerin ise IT alanının yönetim
konularında yoğun, teknik konularında ise nispeten daha az
bilgi ile mezun olmalarıdır.

• Bu hizmet mezunlarımıza da verilmekte olup, kariyer koçluğu tavsiyelerine uyarak belirli bir alanda uzmanlaşmış
olan mezunlarımıza işe yerleştirilme sürecinde de destek olunmakta ve mezunlarımız ile olan ilişkilerimiz devam ettirilmektedir.
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IT&MIS KULÜBÜ
• Danışman hocalığını IT bölüm başkanı Doç. Dr. Vedat
COŞKUN’un yaptığı kulübümüz, IT öğrencilerinin bir bütünlük içinde hem bir arada olabildikleri, hem eğlendikleri, hem
de mesleki kazanımlarını artırdıkları organizasyonlar gerçekleştirmektedir.
• IT öğrencileri ile toplantılar düzenlemek, IT firmalarını ziyaret etmek, IT mezunlarımızın ve IT profesyonellerinin üniversitemizde seminer vermesi kulübün başlıca faaliyetleri
arasındadır.
• Böylece, Işık Üniversitesi öğrencilerinin bilişim sektörü hakkında daha geniş bilgiye sahip olmasını sağlamak; sosyal
ve kültürel gelişimini desteklemek, mensuplar ve öğrenciler
arasındaki iletişimi güçlendirmek amaçlanmaktadır.
• Düzenlenen etkinliklerden bazıları şunlardır:
• Challanges and Opportunities for IT Graduates 		
(M. Emre BOYA, 2009 Mezunu)
• Türkiye İş Bankası Teknoloji Kampüsü Gezisi
• Microsoft Veri Madenciliği Araçları Semineri
• IBM SPSS Clementine Veri Madenciliği Semineri
• Mobinex Mobile Cihazlarda Yazılım Üretimi
• Delloitte Türkiye IT çalışma alanları
• IBM Türkiye Şirket Gezisi
• Study Tour to Amsterdam
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“Böyle bir hedef uğruna çalışmaktan çok
keyif aldım.”
Bartu Bulkaz, IT
Bu gezinin hazırlık dönemi çok yoğun
geçti. Bir yandan derslerimle ilgilenirken
bir yandan da gezi planlaması için zaman ayırmak pek kolay olmadı açıkçası.
Yine de yorulduğum zamanlarda hedefimi
hatırladıkça yeniden enerji ile doluyordum.
Amsterdam’ı ve orada yapacaklarımı düşündükçe oldukça heyecanlandım diyebilirim. Bu gezinin hem ilerideki iş
hayatım için, hem de şahsi kazanımlar açısından çok verimli
geçtiğine inanıyorum.

“Az zaman; çok plan...”
Gürsoy Koçyiğit, MIS
Amsterdam gezisini gerçekleştirmek
için yaptığımız toplantılarda, grup
arkadaşlarımın heyecanlı çalışmaları
benim geziye olan ilgim ve heyecanımı
daha da artırdı. Gezi için gerekli olan
hazırlıkları
gerçekleştirmek
üzere
yaptığımız görev dağılımından sonra herkes görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Planlanmış olan firma ziyaretleri
dışındaki zamanlarımızı nasıl en keyifli ve verimli şekilde
değerlendirebileceğimizi uzun uzun konuştuk. Gezi grubundaki arkadaşlarımın gezip görmek istediği yerler olduğunu;
buna karşın hepsini görmeye yeterli vaktimiz olmadığını
işte o zaman anladık. Bir ilk olarak gerçekleştirilen bu faaliyette yer aldığım için ayrıca gurur ve mutluluk duyuyorum.
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“Herkesi bu kulübe davet ediyorum.”
Gizem Demirayak, MIS
Bu kulübün bir üyesi olmak beni çok
mutlu ediyor. Planladığımız bu organizasyon ile tek başımıza, kendi
sorumluluğumuzu alarak yurt dışına
çıkma tecrübesi kazanmış olduk. Aynı
zamanda hiç bilmediğimiz bir ülkeyi
ve o ülkenin kültürünü tanıma fırsatı
bulduk. Bu gezinin bizlere kattığı tecrübe sadece kültürel
anlamda değil, aynı zamanda eğitim ve sosyal alanlarda
da kendimizi geliştirdi. IT&MIS Kulübü genel olarak zaten
aktif bir kulüp idi, şimdi bu organizasyon ile sınırlarını iyice
genişleterek yurt dışına açıldı! Yeni bir ülke, yeni şehirler
görmek, farklı kültürden insanları tanımak ve o insanların
çalışma koşullarını, sistemlerini öğrenmiş olmak büyük şans.

“Öğrenci Kulübü dediğin böyle olur.”
Bertan Turgut, MIS
IT&MIS kulübünün bir parçası olmak
gerçekten gurur verici. Bu sene aktif
olarak faaliyetler gösteren kulübümüz,
zirve faaliyeti olarak çok büyük bir organizasyona imza atarak öğrencilerini
Amsterdam’daki IT sektörünü tanımaya
götürdü. IT sektörünün Avrupa’daki işleyişini görmemizin
hepimiz için çok yararlı bir deneyim olduğunu düşünüyorum.
Firmalar bizlere işlerini en iyi şekilde anlattılar ve hatta
iş, staj imkanları sağlayabilceklerini söylediler. Sorunsuz ve yararlı bir gezi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.
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“Gezimizin ortaya çıkış öyküsü...”
Evren Öztürk, Kulüp Başkanı
İçinde bulunduğumuz yılın kulübümüz
açısından bir dönüm noktası olması için
neler yapmamız gerektiği konusunda
hocamız Doç. Dr. Vedat Coşkun’un da zaman zaman katıldığı kulüp toplantıları
yaptık, görüşleri değerlendirdik ve
sürekli olarak sonuç verecek, ses getirecek çalışmalar ortaya koymaya çalıştık. Mezunlarımızın seminerleri, IT profesyonellerinin konuşmaları, İstanbul içi firma ziyaretleri,
sohbet toplantıları bizleri aslında çok da mutlu ediyordu. Bu
toplantıların birinde, kapsamlı bir organizasyon yapıp yurt
dışına gitmemizin çok yararlı ve büyük bir organizasyon
olacağı ve aynı zamanda diğer kulüplere de öncülük edeceği
fikri ortaya atıldı. Fikrin ilk ortaya çıkışından itibaren grup
içinde bu konuda çok heyecanlı çalışmalar yapıldı. Triodor
firmasının katkıda bulunması ile birlikte sponsor bulma ve
üniversitemizin de paha biçilmez desteği ile bu organizasyon
için kolları sıvadık.

“Şans kapıyı çaldı bir kere!”
Gülsüm Kaya, IT
Ne şanslıyım ki bu organizasyon sayesinde, üstelik tüm çalışmaları yapan ekibin bir parçası olarak Amsterdam’a bulundum ve eğitimimle ilgili büyük bir adım
attım. Daha 1. sınıf öğrencisi olmama
rağmen böyle bir organizasyonda bulunmak beni gerçekten çok onurlandırıyor.
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“IT, sen neymişsin sen...”
Ece Yılmazer, Kulüp Başkan
Yardımcısı
Study Tour to Amsterdam gibi bir organizasyonu planlamak, hazırlamak
ve gerçekleştirmek. Her bir evrede
yeni deneyimler kazanmak. Üniversitesinden ve bölümünden bir diplomadan fazlasını bekleyen biri için en
büyük şans! Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan Çiftçiliğin dünyanın en yeni ve gözde
mesleklerinden biri olan Enformasyon Teknolojileri ile
harmanlanıp; üretim, teknoloji, ekonomi ve enerji tasarrufu alanlarında dev adımlar atılmasına şahit olmak ve
tüm bunlara şahit olurken hayaller şehri Amsterdam’da,
birlikte olmaktan keyif aldığınız arkadaşlarınızla olmak.
Dilerim tüm gençlerin başına böyle bir Study Tour gelir.

“Ekip üyesi olmak gerçek bir mutluluk ...”
Onur Demirkaya, MIS
Bu organizasyon benim için gerçekten
çok önemli bir proje oldu. Proje öncesi
hazırlık aşamasında kendimi profesyonel
bir çalışma ortamında buldum diyebilirim. Bu süreçteki her aşama benim için
büyük bir deneyim oldu. Böyle bir grupta
yer almaktan gerçekten gurur ve mutluluk duyduğumun bilinmesini isterim. Amsterdam’a havalandığımız an büyük bir
haz duyduk. Ayrıca orada katıldığımız kültürel faaliyetler ve iş
yaşamına dair şirket gezileri bizleri birçok açıdan tatmin etti.

15

“Ah Amsterdam ah!”

“Takım ruhu her şeyi çözdü...”

Nagihan Bilgin, MIS
Dönem başından beri yoğun bir tempoyla devam ettiğimiz gezi çalışmalarının
meyvesini sonunda toplamak beni ve
gördüğüm kadarıyla tüm arkadaşlarımı
çok heyecanlandırıyor. Firma ve üniversite
gezileri yanında Amsterdam’ı da gezmiş
olmanın gerçekten çok büyük bir haz olduğunu düşünüyorum.

Cihan Arıkan, MIS
Bu organizasyonu planlamak ve gerçekleştirmek pek kolay olmadı. Çok çaba
sarf ettik; pek çok problem ile karşılaştık;
bunların bir kısmını zorlanmadan çözerken, bir kısmı için ise çok çaba sarfettik. Bu organizasyonda herkesin ilgi ve
düşünceleri sayesinde güçlü bir sinerji yarattık. Kısacası,
hazırlık aşamasında birçok deneyim kazandık. Hem yeni
bir kültürü öğrenmek hem de IT firmalarını gezmek bizlere
birçok alanda bilgi sahibi olmamızı sağladı. Bu organizasyonun içinde yer almak beni gerçekten mutlu etmekle birlikte
heyecanlandırdı.

“Mucizeye inanır mısınız?”
Zeynep Erensü, MIS
Bu fikir, ortaya çıktığından beri her
aşamada bizi heyecanlandırdı ve keyiflendirdi. Ben herkesten apayrı bir mutluluk duydum, çünkü ilk defa yurtdışına
çıktım ve bu ilk deneyimim de Avrupa’nın
en güzel şehirlerinden bir olan Amsterdam’a gerçekleşti; bu
kesinlikle inanılmaz! Bizi en çok zorlayan konu olan sponsorluk arayışımız bile meyvesini vermeye başlayınca bu yorgunluk ve sıkıntılı dönem yerini keyfe bıraktı; çünkü planladığımız
her şey tıpkı bir puzzle gibi yerine oturuyor ve bu arada
gideceğimiz gün de yaklaşıyordu. Amsterdam’ın o farklı evleri,
meşhur eğlence kulüpleri ve sokakları, çılgın insanları ve bizim
kültürümüzden çok farklı olan kültürlerini görmek, benim tahmin ettiğimden ve hayalini kurduğumdan daha da güzel oldu.
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“İngilizce sen yok musun sen!”
Fatih Üstün, IŞIK IT Mezunu ve
IŞIK IT Yüksek Lisans Öğrencisi
Yurtdışına çıktığımız andan itibaren
İngilizce’nin ne kadar önemli olduğu
açıkça ortaya çıktı. Uçaktan indikten
itibaren herhangi bir kişi ile konuşmak,
bir yazıyı okumak, derdimizi anlatabilmek için İngilizce sığınacağımız
kapı oldu. Özellikle Inholland, Triodor, Lely, Havermans ziyaretleri bize İngilizce dilinin önemini, özellikle de mesleki
kariyer açısından bu konuya gerçekten çok önem vermemiz
gerektiğini bir keza daha ve daha somut bir şekilde hatırlattı.
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“Amsterdam, hem de böyle bir grupla!”

“Ön hazırlıklar...”

Cansu Babacan, MIS
Böyle bir faaliyetin içinde yer olmaktan
dolayı çok mutluyum. Kulübümüzün bu organizasyonu başarı ile tamamlaması bundan sonra öğrencilerin kulüp faaliyetlerine katılım konusunda çok daha istekli
olacaklarını düşünüyorum. Bu tecrübeyi
okul arkadaşları ile birlikte yaşamak, eminim ki ilk defa
yurt dışına çıkacak olan arkadaşlarıma çok iyi gelecektir.

Kadir Ergün, MIS
Geziyi gerçekleştirmeye karar verdiğimiz
andan itibaren kulüp üyesi olan
arkadaşlarımızla önce bu geziyi tüm IT &
MIS arkadaşlarımıza duyurmayı ve öğrenci
katılımını artırmayı hedefleyerek bir çalışma
planı oluşturduk. Bir yandan ziyaret edeceğimiz firmalarla ve
Inholland üniversitesi ile olan görüşmeleri gerçekleştirmek
ve plan yapmak; bir yandan da yolculuk, konaklama vb. faaliyetleri planlamak aslında pek de kolay olmadı. Bu süreci izleyicilerimize daha iyi ve canlı olarak anlatabilmek için http://
www.studytourtoamsterdam.info portalini oluşturduk; duyuru amaçlı afişleri tasarladık; öğrencilerin katılımını artırmak
için e-posta yolu duyurular yaptık. Sponsor bulmak için sponsorluk dosyası hazırladık ve ilgili firmalar ile görüştük. Sürecin de kısa olması nedeni ile oluşan açık için üniversitemizden destek almak bizi çok mutlu etti. Öğrencilerin pasaport
ve vize işlemlerini tamamladık. Şile’mizin tanıtımı için belediyemizin katkısı ile Şile bezinden kıyafetler aldık. Hazırlıklar
esnasında yorulduğumuzu söylemeye sanırım gerek yok.

“Geziden beklentiler...”
Bora Göknar, IŞIK IT Mezunu ve
IŞIK IT Yüksek Lisans Öğrencisi
Bu gezi grup olarak hareket edebilme ve
grup içerisinde uyumlu olabilme deneyimi
yaşayacağımız ilk tecrübe idi. IT alanında
dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri
olan Hollanda’nın ne durumda olduğunu
ilgili firmaları gezerek öğrenecek olmak büyük bir şanstı.
Gelecekteki hedefleri yüksek olan biz öğrenciler için bu gezi
yeni bir kültürü, çalışma koşullarını, IT sektörünün durumunu
görebilmemize neden olacak ve geleceğimize daha geniş bir
açıdan bakmamızı sağlayacaktı. Aynı zamanda daha önce
yurt dışı seyahatine çıkmamış olanlarımız için akademik
bir gezi ile ilk yurt dışı seyahatimizi birlikte yapma şansını
kendi çalışmalarımızla elde etmek mükemmel bir olanaktı.
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Uçaktan korkan var mı?
Son günün koşuşturması, gece yarısı üniversitemizden
hareket eden servisimiz ile Atatürk Havalimanı’na varışımız,
uzunca bir hava yolculuğu sonrasında Amsterdam Schiphol
havalimanına inişimiz oldukça görkemliydi aslında. Üniversitemizden gece yarısı sessiz sakin ve uykulu bir şekilde
hareket etmeyi beklerken arkadaşlarımızın darbukalı tefli
uğurlayışları bizi hüzünlendirmedi desek yalan olur.

Amsterdam; bekle bizi, geliyoruz.
Uzun bir uçuş beklerken bizlere çok kısa gelmesini
anlayamadık bile, işte sonunda geldik. Uçaktan inince
Amsterdam’a geldiğimizi arkadaşlarımıza nasıl haber verelim
derken çektiğimiz bu resim, maceranın yabancı topraklarda
kayda geçen ilk büyük anısı oldu. Ve işte arkadaşlarımıza
gönderebileceğimiz ilk resim geliyor.
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Kahvaltı Kaçamağı
Pazartesi faaliyetlerimize doğada bir kahvaltı ile başladığımızda, gideceğimiz her yerde bize yemek ikram
edileceğini bilmeden günü beş öğün yemek ile bitireceğimizi
hiç düşünmemiştik.
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Şile’den Sonra Yine Şile Gibi Doğa’nın
Kucağında Konaklamak...
Öğrenci olarak beş yıldızlı bir yer peşinde değiliz. Konaklamak için grup birlikteliğini en iyi şekilde yaşayacağımız bir yer
aradığımızda sanırız en doğru yeri bulmayı da garantilemiş
olduk. İşte doğa buna denir.
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Birileri Gezerken Birileri Çalışacak!
Biz Amsterdam’ın sokaklarını arşınlarken Vedat hocamızın
bize araba kiralamak için havalimanında saatlerini
harcamasına da değmiş doğrusu. Sağolasın Vedat hocam.
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Amsterdam, Amsterdam, güzel
Amsterdam...
Ağanın eli tutulmazmış. Size hediyemiz
olsun Vedat hocamız.
Bu on beş deli dolu öğrenci ile birlikte Amsterdam’a gelmiş
olmanın aslında ne kadar riskli bir şey olduğunu pek
kavrayamamış olan danışman hocamıza en azından bu kadar
iyiliğimiz olsun deyip içinde yatağı dışında hiçbir şeyi olmayan bu suit sarayı hediye ettik. Güle güle yat Vedat hocamız.
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Amsterdam’a geldiğimizi arkadaşlarımıza nasıl kanıtlayacağımızı
düşünerek onca fotoğraf çektik. Ama en sonunda Amsterdam’a,
asıl resim çekilmesi gereken yere ulaşmış olmanın keyfini
saklayamadık.
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Amsterdam demek Bisiklet demek;
Bisiklet demek Amsterdam demek.
Amsterdam’da Central Station’a ulaştığımızda bizleri en
çok şaşırtan, bisikletlerin şehre hâkimiyeti oldu. Dümdüz bir
coğrafi yapıya sahip olan şehirde yokuş, tümsek vb engeller
bulunmadığından olsa gerek, herkes bisiklet kullanıyor. İşe
giderken takım elbiseli erkeklerin ve topuklu ayakkabılarıyla
bayanların bisiklet kullandığına şahit olmak mümkün. Bu sebepten olsa gerek ki; şehirde tüm insanlar fit vücut yapısına
sahip.
Geziye katılan kulüp üyemiz Zeynep Erensü bisikletlerle ilgili
deneyimini şu cümleleriyle anlatmış:
“Burada insana, yayaya çok saygı var. Büyük küçük herkes
bisiklet kullanıyor. Özel bisiklet yolları ve ışıkları mevcut. Bu
sisteme alışık olmayan, bisiklet yolundan yürüyen turistlerin
ise başı büyük dertte. Alışmak biraz zaman alıyor.”
Kulüp üyemiz Ece Yılmazer’in bisikletlerle ilgili görüşü:
“Amsterdam’ın yemeklerine havasına suyuna her şeye alışılır
ama bisikletlerine alışılmaz. Şehirde neredeyse otoyoldan çok
bisiklet yolu var! Şehirde bir defa korna sesi duymadım ama
beni ezmemek için çalan onlarca bisiklet zili duydum. Düz
bir coğrafyaya sahip olmasından ötürü ulaşım bisikletlerle
sağlanabilecek kadar kolay ve şehirde bunu unutmadan
yürümek önemli ”
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Biraz da Eğitim: Inholland Üniversitesi
Tam bir üniversiteden kaçmışken geldiğimiz yerin başka bir
üniversite olduğunu anladığımızda, bu tuzağı bize kurmuş olan
Vedat hocamıza bol bol sağlık duaları ettik, kulakları çınlasın.
Pazartesi günü sabah gerçekleştirmiş olduğumuz Inholland Üniversitesi ziyaretinde bizleri Jan Baas, Eddie de Rooij, Lya van
der Kamp ve Gerard Koetsier karşıladı. Departman başkanı
Jan Baas’ın bizlere kahvaltı ikram ederken cömert davrandığını
söylemeliyiz.

Inholland Üniversitesi’nde
neler yaptık?
Üniversitenin IT programını, ders içeriklerini, ders işleyiş sistemlerini, çok önem verdikleri staj faaliyetlerini, bu konuda
çalıştıkları ortak kuruluşları konularında oldukça verimli bir sunum dinledik.
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Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Sn. Uğur
Doğan’ı ziyaret, unutulmazlar arasında.
Türkiye’den henüz ayrılmışken Türk büyükelçisini ziyaret etmenin bu kadar keyifli olacağını hiç tahmin etmemiştik. Sn.
Büyükelçinin bize çok uzun zaman ayırması, resepsiyon vermesi,
bizlerle uzun uzun sohbet etmesi bizim için tanımlanamaz bir
gurur vesilesi oldu.
Büyükelçi Uğur Doğan geldiğinde bizleri görmekten ne kadar mutluluk duyduğunu bir kaç kez samimiyetle dile getirdi.
Kendisi bizlere çok sevecen, içten ve sıcak davrandı. Bir saatten fazla sohbet edip, Hollanda’daki cafe ve restoranlarda asla
rastlayamadığımız çayı özlemle içtik. Büyükelçinin görevlerinden, Hollanda’da bulunan Türk vatandaşlarımızdan, hukuksal olarak kaldırılan fakat siyasi olarak hala kaldırılamamış
Hollanda vizesinin güncel durumundan, siyasi ve ekonomik
olarak Türkiye- Hollanda ilişkilerinden bahsettik. Daha sonra Büyükelçi bizlere kaldığı rezidansı gezdirdi. Evin mimari
yapısı ve içerisinde bulunan Türk ve Hollandalı ressamların
eserleri göz kamaştırıcıydı. Hep birlikte fotoğraf çektirdikten
sonra Büyükelçi bizlere eşiyle birlikte çok özen gösterdikleri
bahçelerini gezdirdi. Burada bizlere faydalı nasihatler verdi.
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Sanırız güzel bir ekip olduk.
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hizmet sunan Triodor, başarısının kanıtı olarak kamu ve özel
kuruluşlardan pek çok önemli ödül almış. 2008- Amsterdam
Belediyesi En iyi girişimci Ödülü bunlardan bir tanesi, ama en
gurur verici olanlarından birisi. Türkiye ofisinin Ar-Ge merkezi olarak kabul edilmesi ise bir başka büyük başarısı. Firma
ortakları olan Umut Akpınar ve Hikmet Coşgun ile Sevim Zor
başta olmak üzere tüm firma çalışanlarının bu geziyi mümkün
kılmaktaki gayretleri bizleri çok, çok, çok fazla mutlu etti. Kendilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Asıl “İŞ”imize geldik: Triodor
Triodor, Dış kaynaklı Proje Geliştirilmesi (Outsourcing) konusunda uzmanlaşmış global bir IT firması. Avrupa’nın batısındaki
Amsterdam’da satış ofisi, doğusundaki İstanbul’da geliştirme
ofisi oluşturmak yolu ile Avrupa’yı kapsayan bir oluşum meydana
getiren Türk ortaklı çok başarılı bir firma. Projeler temel olarak
Amsterdam Ofisi tarafından başlatılmakta ve yönlendirilmekte.
İki ofis arasındaki çok başarılı iletişim kanalları ve alışkanlığı
sayesinde projelerin bütçelemesi, başlatılması, üretilmesi ve
satılması konusunda yüksek başarılar elde edilmekte. Proje
geliştirilen başlıca endüstriler Tarım, Gıda, Makine, İnşaat, Finans ve Medya. Yeni teknolojileri yakından takip eden güçlü,
esnek, kaliteli ve dinamik bir ekiple uluslararası müşterilerine
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Kim Kullanıyor Bu Yazılımları:
Lely Örneği
• Lely Grup, 1948 yılında kurulmuş olan Tarım ve Hayvancılık
alanında ihtisas sahibi olan uluslararası bir aile şirketi.
• Lely, dünyada inek çiftliği otomasyonunda 1 numara olup,
tüm dünyada yaygın olarak kullanılan robotlardaki yazılımlar
ve bunlara ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri Triodor
tarafından geliştirilmekledir.
• Lely Hollanda’da ve dünyada sahip olduğu 2350 civarında
patentle sıralamada üstlerde yer almaktadır.
• Lely Avrupa, Amerika ve Okyanusya kıtalarında 60 ülkede
faaliyet gösteren satış ağına sahip.
• Triodor’un Hayvancılık konusunda destek verdiği dünya
çapında bir firma Lely. Özellikle Astronaut adlı koca bir
çiftlikte sadece iki üç yarı zamanlı çalışana ihtiyaç bırakan
robot, bir harika.
• Yazılım geliştirme bölümünün başkanı olan Marcel van
Leeuwen tarafından yapılan sunumda sistem ve işleyişler,
projeler, akıllı makineler ve veri tabanı uygulamaları
anlatıldı.
• İleri teknolojilerden biri olan milking robots (süt sağma makinesi) projesi hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Hayvanları insan
denetimi olmadan üzerlerindeki çiplerle ve çip okuyan üst
seviye sistemlerle kontrol altına alındıklarına şahit olduk.
İneklerin ağırlıklarını, yemek yeme alışkanlıklarını, geviş getirme sürelerini, uyku düzenlerini, kaç litre sütleri olduklarını
ve hatta sağlık durumlarını, stresli olup olmadıklarını tek bir
insan gücü kullanmadan algılayan ve bunların istatistiklerini makinelere aktaran bilgisayar programları ve uygulanan
sistemler hayranlık uyandırdı.
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• Anlatılan projeler ve uygulamaları biz öğrencilere Enformasyon Teknolojileri konusunda yeni bir vizyon kattı.
• Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan çiftçiliği ve en
yeni mesleklerinden biri olan Enformasyon Teknolojilerini
harmanlayıp, enerji ve ekonomi tasarrufu yapmayı başaran
bu iki firma hepimiz için gelecekteki hedeflerimizi yükseltmemizde bir araç oldu.
• Aynı zamanda Enformasyon Teknolojilerinin her sektöre
hizmet vermesi sonucunda, IT öğrencileri olarak ileride
birlikte çalışacağımız farklı sektörlerdeki her firmadan
işleyişleri dâhil, alanları hakkında birçok bilgi edinmemiz
gerektiğini fark ettik.
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Çiftlik hayatı bu olsa gerek...

• Şehir yaşamına alışık olan biz öğrenciler için 170 ineğin bulunduğu
bir çiftliğe girmek farklı bir tecrübe oldu.
• Çiftliğin sahibi bizleri çok sıcak karşıladı ve toplantı odasında bir
sunum yaptı.
• Yapılan sunumda bizlere bir bilgisayar ekranından çiftliği nasıl tek
başına yönettiğini, daha doğrusu kontrol ettiğini anlattı.
• Astronaut’un işleyişini görmek için çiftliğe indik:
• Robotun üzerinde bulunan çip algılayıcılar sayesinde üzerine gelen ineğin süt vermeye hazır olup olmadığını algılayıp
ineği sağıp sağmayacağına karar veriyor.
• Daha sonra lazer sistemi ile inekten süt almak için memenin yerini tespit ediyor. İçerisinde bir pompa sisteminin
bulunduğu 4 organik şişeyi ineğin memelerine birer birer
yerleştirdikten sonra sağma işlemine başlıyor.
• Bu sırada ineğin uygun pozisyonda kalması için makinenin
farklı bir bölümü ineğe atıştırmak için ot veriyor.
• Bir inekten her seferinde 7 kg süt alan makine tam anlamıyla
bir teknoloji harikası.
• Adının Astronaut olması ise Lely firmasının sahipleri olan 2
kardeşten birinin uzaya olan merakından geliyor.
• Hepimiz için eşsiz bir deneyim olan bu olaya şahit olmak ilerideki hedeflerimizin çıtalarını daha yükseklere çıkarmamıza
sebep oldu.
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Hep iş, hep iş ... Buraya kadar gelmişken
kuzey denizini görmemek olmaz!
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www.fmv.edu.tr
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