Study Tour
To North-West Europe

Işık’ın Kuzey-Batı Avrupa Yolculuğu
Hollanda - Almanya - Fransa
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IŞIK’ın Kuzey-Batı Avrupa Yolculuğu
Başlıyoooooooor.

Sevgili Öğrencilerim;
IT & MIS Kulübünün geleneksel “Mesleki Geziler” organizasyonunu
bu yıl Kuzey-Batı Avrupa’yı içerecek şekilde gerçekleştirdik.
{Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven}/Hollanda, Duesseldorf/
Almanya, Paris/Fransa gezinin belli başlı noktalarıydı.
Gezinin herhangi bir problem olmadan, her bir öğrencimin
hedeflerimize fazlası ile ulaşmasını sağlayarak sonlanmış olmasının
sevincini taşıyorum. Bu kapsamda hem Avrupa’da üç ülkeyi gördük;
hem de IT ve MIS konusunda ufkumuzu genişletecek firmaları
gezdik.
Gezimizi mümkün kılan Rektörümüz Prof. Dr. Nafiye Güneç KIYAK ve
değerli Genel Sekreterimiz Sn. Aziz GENÇ başta olmak üzere emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Bir önceki yıl Amsterdam gezisi düzenlemiş bir kulüp olmanın
fiyakası, bu yıl daha büyük bir gezi düzenleme sorumluluğunu
yüklemişti omuzumuza. Geçen yılki geziye katılmış arkadaşların
anlattıkları, gezdikleri, gördükleri, dillere destan oldu üniversitede.
Bu yıl daha büyük bir organizasyon düzenlemeliydik, ama nasıl?
Amsterdam, bu yılın da vazgeçilmeziydi, orası kesin. Geçen yıl
giden arkadaşlar, Amsterdam’ı öve öve bitirememişti. Bu yıl da
Amsterdam’ı dışlamayan, ama daha büyük bir organizasyon için bir
araya gelmeler başladı kulüp içinde. O zaman uçulacak yer belliydi:
Amsterdam. Ama gezi menzili daha büyük olmalıydı. Bu durumda
öncelikle gezi süresini, Bahar Festivali boşluğundan yararlanarak
sekiz güne çıkardık. Bir sonraki aşama, gezebilmek için araç
temini idi. Bu durumda gittiğimiz günden döndüğümüz güne kadar
kullanabileceğimiz şekilde otomobil kiralamak bir sonraki adım
oldu. Bir de gezi planını buna göre yapınca hedefe ulaşmak artık
çok daha kolaylaştı. Geçen yılki Hollanda kapsama alanına Fransa
ve Almanya’yı da ekleyince süper bir gezi oldu. Konforlu otel, sürekli
altımızda araba, bir de Amsterdam, Paris gibi yerler... Bu arada işin
teknik ve akademik yanını da unutmadık. Eindhoven Üniversitesi
ile Inholland Üniversitesi bize Avrupa’daki Üniversiteleri ve
Erasmus’un önemini; Triodor ile Lely de eğitimini aldığımız IT ve
MIS bölümlerinin ne kadar revaçta olduğunu gösterdi bize.
IT&MIS Kulübü adına
IŞIK’ın Kuzey-Batı Avrupa Yolculuğu’na katılan öğrenciler.

Doç. Dr. Vedat COŞKUN
Enformasyon Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi
IT & MIS Kulübü Danışman Hocası
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Amsterdam: Hoş bulduk!
Atatürk havalimanndan gündüz uçak yolculuğu, akşam üzeri
Schiphol, havalimanında kiralık araçlarımızı alıp otele varış. Gidiş
yolculuğu o kadar rahat oldu ki...

11’imiz de Amsterdam’dayız. Takım tamam da, antrenör nerede? Vedat hoca’yı
gören oldu mu? Yoksa resmimizi çeken o mu?

Amsterdam, güzel Amsterdam...
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Ozan Kineş: Mezuniyet öncesi çok iyi geldi.

Ece Altunal: Amsterdam ve Paris, hem de bir arada!

Mezuniyetim öncesinde bu organizasyona katılmak çok keyifli
ve faydalı oldu benim için. Bu gezinin gündeme gelmesi ile
heyecanlı günler yaşamaya başladık. Her şeyden önce grup olarak
hareket edebilme ve grup içerisinde uyumlu olabilme deneyimi
yaşayacağımız ilk büyük tecrübe idi. Grup halinde karar verebilmeyi
öğrendik örneğin. Bu organizasyonda çok güzel bir sinerji yarattık.
Hem yeni kültürleri öğrenmek hem de IT firmalarını gezmek bizlere
birçok alanda bilgi sahibi olmamızı sağladı. Dilerim tüm gençlerin
başına böyle bir Study Tour gelir.

Study Tour to North-West Europe 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 ve
Paris’de, en sevdiğim arkadaşlarımla birlikte olmak. Üniversitemize
ve Triodor’a teşekküler.
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Information Technologies (IT)

Management Information Technologies (MIS)

FMV Işık Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Programı, Türkiye’de
bu isim altında eğitim veren en eski ve en güçlü programdır.

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

Bu program firmaların bilişim alanındaki ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde yapılandırılmıştır.
Mezunlar diploma aldıkları günden itibaren üretken olarak
çalışabilirler.

MIS öğrencileri IT konusunda sahip oldukları bilgileri, alacakları
işletme yönetimi bölüm dersleri ile pekiştirip bu sayede aynı iş
kolunun yöneticilik pozisyonlarında çalışırlar.

Uzmanlık alanları arasında bilgisayar ağları, bilgi güvenliği,
veritabanı yönetim sistemleri, veri madenciliği, proje yönetimi,
yazılım geliştirme, coğrafi bilgi sistemleri, mobil uygulamalar
sayılabilir.

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.

Dersler proje ağırlıklı olarak verilir ve öğrenilen her konu uygulama
becerisi ile pekiştirilir.

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.

Derslerin üçte biri seçmeli olduğundan öğrenciler diledikleri dersleri
alırlar ve uzmanlaşırlar.
Öğrenciler, gelişimlerini evrensel boyutta sürdürmelerine destek
vermek üzere Erasmus kapsamında Avrupa’da bir dönem geçirmeleri
için desteklenirler.
Öğrencilerimiz, IT & MIS Öğrenci kulübü faaliyetleri çerçevesinde
yurtiçi ve yurtdışı firmalara gerçekleştirilen ziyaretlere katılarak
bilgi ve becerilerini artırırlar.
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Muratcan Çakır: Avrupa’da kariyer peşinde.
Bu geleneksel Study Tour’ların, kariyerlerini yurt dışında devam
ettirmek isteyenler için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Erasmus öğrencisi olmanın kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu
anladım bu gezide. Bizim bir hafta için geldiğimiz yerlere aylarca
gelebiliyor olmak çok keyifli olsa gerek. Mezuniyet sonrasında pek
çok arkadaşım gibi yüksek lisans da seçeneklerim arasındaydı
zaten. Ama bunu yurtdışında gerçekleştirmek aklımın ucundan bile
geçmiyordu. Özellikle Eindhoven Üniversitesi’ni ziyaret esnasında
buradaki firmaların borç olarak burs verdiğini, mezuniyet sonrasında
o firmada çalışıldığı taktirde alınmış olan borcun taksitle geri
ödenebildiğini öğrendiğimde daha geniş seçeneklerim olduğunu
anladım. Kariyerimde yurtdışının önemli bir yeri var artık.

Gülsüm Kaya: Kulübümü seviyorum.
IT&MIS kulübünün bir parçası olmak gerçekten gurur verici ve beni
çok mutlu ediyor. Kulübümüzün özellikle bu geleneksel aktivitesini
çok başarılı buluyorum. Bu geziler bizleri hem kültürel, hem sosyal,
hem akademik, hem de mesleki açıdan faydalı oluyor. Bu geziler ile
takım çalışması yapmayı, zorlukların üstesinden gelmeyi, başarının
önemini, planlı çalışmayı daha iyi anlıyoruz .

Hatırlayalım, Rotterdam bir liman şehri.
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IT & MIS Öğrenci Kulübü

Paris: Biz geldik!

Kulübümüz, IT ve MIS öğrencilerinin hep birlikte sosyal ve mesleki
aktiviteler düzenlemelerini hedefler. Kulüp olarak öncelikli hedefimiz;
IT ve MIS öğrencilerinin bütünlük içerisinde iş dünyası ile ilgili
organizasyonlar düzenlemesini sağlamaktır. IT öğrencilerinin geniş
katılımını hedefleyen toplantılar düzenlemek, IT firmalarını ziyaret
etmek, mezunlarımızın ve IT profesyonellerinin üniversitemizde
seminer vermesini sağlamak kulübümüzün başlıca faaliyetleri
arasındadır. Böylece, FMV Işık Üniversitesi öğrencilerinin bilişim
sektörü hakkında daha geniş bilgiye sahip olmasını sağlamak;
sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, mezunlar ile öğrenciler
arasındaki iletişimi güçlendirmek amaçlanmaktadır. Kulübümüz
gezilerini sadece yurtiçi ile kısıtlamayarak, öğrencilerin ufkunun
geniş tutulmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda her yıl en az bir
yurtdışı gezisi planlamaya özen gösterilmektedir.

Paris’i anlatmaya gerek var mı? Eiffel kulesi ile Şanzelize bulvarı,
görülecek ilk iki yerdi, biz de önce onları ziyaret ettik.

DANIŞMANLIK
IT bölümü olarak tüm öğrencilerimizin danışmanlığı, öğretim üyeleri
tarafından yerine getirilmektedir. Bu sayede her bir öğrencinin
akademik ve diğer her türlü sorunlarına mümkün olan en üst
seviyede katkı sağlanabilmektir.

KARİYER KOÇLUĞU
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.
Bu hizmet sadece öğrencilerimizi kapsamamakta, aynı zamanda
mezunlarımıza da verilmektedir. Kariyer koçluğu tavsiyelerine
uyarak belirli bir alanda uzmanlaşmış olan mezunlarımıza işe
yerleştirilme sürecinde destek olunmakta ve mezunlarımız ile olan
ilişkilerimiz devam ettirilmektedir.
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Fatma Dilhan Türkmenoğlu: Yaşasın!
Üniversitemizde öğrenci iken bölüm değiştirerek geçtim MIS
bölümüne. Daha ikinci dönemimde böyle bir geziye katıldığımda
ne kadar keyiflendiğim sözcüklere nasıl dökülebilir acaba. Zaten
geçen dönemimdeki bölüm derslerim o kadar keyifli geçmişti ki...
Bu dönem de böyle bir geziye katılmak, bölüm tercihimin ne kadar
doğru olduğunu gösterdi bana. Kulübümüzün bu organizasyonu
başarı ile tamamlaması neticesinde bundan sonra öğrencilerin
kulüp faaliyetlerine katılım konusunda daha da istekli olacaklarını
düşünüyorum.

Buraya kadar gelip de Seine nehrinde resim çektirmemek olmaz.

Oh be, dinlendik işte.
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Amsterdam’da bisiklete binmenin dayanılmaz hafifliği.

Amsterdam’a gelip de bisiklete binmemek olmaz tabi. Bisiklete binmeyi
Amsterdam’da öğrenen bir arkadaşımız dahi oldu.

Ünlü “I Amsterdam” yazısının önünde bisikletle poz vermek de fena fikir değildi, öyle
değil mi?
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Ezgi Karataş: Paris – Dünya varmış!
Bu gezi için haftalarca
bekledik,
planlar
yaptık.
Avrupa’ya ilk seyahatim,
en
güzel
şehirlerinden
olan Amsterdam Paris ve
Duesseldorf’a
gerçekleşti,
bu
kesinlikle
inanılmaz!
Daha bölümdeki ilk yılımda
böyle büyük bir geziye
katılabilmek benim için çok
keyifliydi.
Paris,
gezinin
ilk baştaki planında yoktu.
Vedat hocamızın sonradan
yaptığı bu sürpriz, benim
açımdan gezinin kremasıydı.
Netice olarak bu gezide
hayallerimizi gerçekleştirdik.
Kimi zaman arabalarımızla yollarda maceralar yaşadık, kimi
zaman yorulmaksızın saatlerce cadde cadde, sokak sokak gezdik.
Bunların yanında TU/e ve Inholland üniversitelerini ziyaret ederek
Avrupa’daki eğitim sistemini, oradaki imkanları da tanımış olduk
ve çoğumuzun akademik anlamda geleceğe dair bakış açısı
değişti. Lely ve Triodor şirketlerini ziyaret ettiğimizde okuduğumuz
bölümün iş imkânlarını gördük. Ayrıca etrafı gezmek, eğlenmek için
de bolca vaktimiz oldu. Amsterdam gerçekten büyülü bir şehir, bir
hafta gibi kısa bir süre kalmamıza rağmen oraya çok alıştık, çok
bağlandık ve eminim ki hepimiz Türkiye’ye döndüğümüzde oraya
geri dönmek istedik :) Bu gezi beklenenin de üstünde çokça şey kattı
bizlere. Kişisel olarak kendi dünyamızın ötesinde çok daha büyük
bir dünyanın olduğunu fark ettim. Bu gezinin ilerdeki hedeflerimizi
belirlememiz açısından hepimiz için çok faydalı olduğunu ve IT-MIS
bölümlerinin gelecekte daha da büyük ilgi göreceğini düşünüyorum.
Önümüzdeki dönemlerde de yeni gezilerle yeni yerler keşfetmeyi,
artılar kazanmayı umuyorum. Bu geziyi düzenleyen, bizimle ilgilenen
ve hayallerimize kaptan olan Vedat Coşkun hocamıza çok teşekkür
ederim.
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Türkiye’nin Lahey Büyükelçisini Ziyaret,
Unutulmazlar Arasında.
Türkiye’nin Hollanda (Layeh) büyükelçisi Sayın Uğur Doğan geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da bizi kabul ederek onurlandırdı. Sn. Büyükelçinin
bize çok uzun zaman ayırması, resepsiyon vermesi, bizlerle uzun
uzun sohbet etmesi bizim için tanımlanamaz bir gurur vesilesi oldu.
Büyükelçi Sayın 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, kendileri ile birlikte Türk çayı 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 bahsetti. Sohbetimiz çok keyifliydi. Hayat
boyu kullanabileceğimiz çok değerli anılarını da paylaştı bizimle.
Teşekkürlerimizle...

Yağmurlu bir günde ziyaret etmiştik büyükelçimizi. Aslında
amacımız, bir önceki yıldaki ziyaret esnasında çekildiği gibi
rezidansın bahçesinin güzelliğini ortaya koyan bir resim çekmekti.
Biraz kapalı ve yağmurlu olan havada bu güzelliği fotoğrafa
yansıtamayacağımızdan, bu gizemli resmi çektirdik atıştıran
yağmur altında.
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Müge Ünlüsaraç:
Böyle geziler hep
olsun...
Bu gezi, hem de Dilhan ile.
Çok keyifliydi. Amsterdam’ın
o farklı evlerini, sokaklarını,
kulüplerini
görmek
çok
güzeldi. Paris’i görmek de
bir o kadar keyiflendirdi
beni ve tüm arkadaşlarımı.
Bu geleneksel gezinin her
yıl gerçekleştirilmesini içten
temenni ediyorum. Belki
sonraki
yılların
İtalya’yı
da
kapsayacak
şekilde
güney Avrupa, Barselona’yı
kapsayacak şekilde Batı
Avrupa,
ya
da
Prag’ı
kapsayacak şekilde doğu
Avrupa’ya yapılması daha iyi
olabilir. Bütçe elverse de Çin’e
gidilebilse ya da.
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Pınar Bilgin: İyi bir başlangıç oldu.
Enformasyon Teknolojileri birinci sınıf öğrencisi olarak daha
bölüme yeni ısınırken, bu organizasyonda bulunmak beni inanılmaz
keyiflendirdi. Triodor ve Lely firma gezileri, bilişim dünyasının ne
kadar kapsamlı uygulama alanları olduğunu gösterdi bana. Türkler
tarafından Hollanda’da kurulmuş olan Triodor firmasının sonradan
Türkiye’ye doğru büyüdüğünü, üstelik Türkiye’deki bölümünün şu
anda Ar-Ge merkezi olarak tescil edilmiş olduğunu öğrendiğimde
etkilendim doğrusu. Ezgi ile daha ilk yılımızda böyle bir aktivitenin
parçası olmak çok iyi geldi.

Ne alsam, ne alsam...
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Cem Bayram: Yabancı dilin önemi.
Yurtdışına çıktığımız andan itibaren İngilizcenin 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. Inholland, Eindhoven, 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. Bu
arada İngilizcenin Fransa’da pek işe yaramadığını, buna karşın
Türkçe’nin de pek çok yerde işe yaradığını da öğrendim. Pek çok
yerde tesadüfen karşımıza çıkan Türklerin çokluğu, bana oldukça
olumlu geldi.

Sinan Aynacı: Keyifliydi...
Gezi daha ilk gününden itibaren hareketli ve bir o kadar da verimli
geçti. Öncelikle Türkiye Büyükelçiliği ziyaretimiz bizim bu yaşta
yaşayabileceğimiz çok önemli bir deneyimdi. Sayın büyükelçinin
bizi ağırlaması, bizlerle yaptığı sohbet bizim için çok verimli ve
bir o kadar da vizyonumuzu genişletecek boyuttaydı. Lely firma
gezisinde, makinaların üretim sürecini yakında görme ve Triodor
firmasının geliştirdiği yazılım tanıma fırsatını bulduk. Bizim için
deneyim açısından çok verimli geçen bu gezi bu etkinlikler dışında
bireysel olarak yaptığımız aktivitelerle daha da zevkli hale geldi.
Böyle bir gezi düzenlendiği ve bu geziye katıldığım için son derece
memnunum .
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Hilal Taner: Çok mutluyum, çoooook.
Yönetim Bilişim Sistemleri’nden mezun olmak üzere. Artık dünyanın
tek bir ülke haline geldiği bu zamanda, ikinci bir dile sahip olmak,
yurt dışına seyahat edilebilirlik, üniversiteden mezun olacak her
genç için gerekli bir özellik haline geldi. Benim içinde yurt dışına
çıkmak, mezuniyetim öncesi sahip olmak istediğim tecrübelerden
bir tanesiydi. IT&MIS Kulübümüzün düzenlemiş olduğu “Study Tour
of North Europe” gezisi sayesinde bu tecrübeyi elde etmiş oldum.
Ziyaret etmiş olduğumuz Triodor, yazılım projeleri ile bizlere
ilham kaynağı oldu; hayatın her türlü alanında ne tür yazılımlar
yapılabileceğini keşfetmiş olduk. Ayrıca şirketler dışında Tecnical
University of Eindhoven (TUe) ve Inholland üniversitelerini ziyaret
ettik. Özellikle TUe’deki yüksek lisans bölümlerinin şirketlerle olan iş
birliği ve bu şirketlerin vermiş olduğu yüksek lisans bursları hakkında
öğrendiğim bilgiler, yüksek lisansımı yurt dışında yapabilme
düşüncemi güçlendirmiş oldu.

Burada olmaktan ÇOOOOOK mutluyuz.

Hollanda’ya ayak bastığımız andan itibaren açıkçası boş vaktimiz
hiç olmadı. Hollanda’daki Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven
gezilerimiz, sürpriz Paris gezimiz, yollarda kayboluşlarımız, yol
bulma telaşında karşılaştığımız Türklerle sohbetlerimiz, ilk günün
verdiği tecrübesizlikle yemek yiyeceğimiz mekân arayışları, okul
dışında İngilizce konuşabilme ve daha sayamadığım birçok deneyimi
1 hafta içerisinde edinmiş olduk. Açıkçası yurt dışına çıkma, orada
eğitim alma ve yaşama hakkındaki tüm tedirginliklerim silinmiş,
düşüncelerim olumlu yönde şekillenmiş oldu. Çünkü gezi öncesinde,
İngilizce bilgimin gelişmesi için yurt dışına gitme düşüncelerim,
yüksek lisansımı yurt dışında yapmak istemem ve mezuniyet
sonrasında çalışacağım şirketin bana verdiği yurt dışı görevleri,
benim için yurt dışına gitme ve oradaki yaşam hakkında tedirginlik
yaratıyordu. Bu nedenle IT&MIS kulübümüzün düzenlemiş olduğu
Study Tour of North Europe gezisi benim için mezuniyet öncesi
önemli bir fırsat oldu.
Herkesin üniversitede elde ettiği bu tip fırsatları değerlendirmesini
ve karşılarına çıkan bu fırsatları da elde etmek için ellerinden geleni
yapmalarını öneriyorum. Enformasyon Teknolojileri bölümünden
mezun olurken, arkamda bu gezi ile birlikte çok güzel anılar
bıraktığımı söylemeden geçemeyeceğim.
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Biraz Eğitim: Eindhoven Teknik Üniversitesi (TU/e)

Biraz daha Eğitim: Inholland Üniversitesi

Amsterdam’dan güneye doğru bir saati geçen yolculuktan sonra
Eindhoven Üniversitesi’ne ulaştık. Kampüs içinde önce arabalar
ile, sonra yaya olarak biraz yol araştırdıktan sonra Profesör Uzay
Kaymak ile görüşebildik. Yenilikçilik ve girişimcilik konusunda
önde gelen bir üniversitede olduğumuzu zaten biliyorduk, ama
bunun sırlarını öğrenmek oldukça keyifliydi. Uzay hocamızdan
sonra Profesör Fehmi Tanrısever’den kendi araştırma konularında
bilgilenme şansını elde ettik. Doktora öğrencisi Burak Onurlu,
bize Türkiye’deki yüksek lisans eğitiminden sonra burada doktora
öğrencisi olmanın, Arnau Carbonell ise bir Erasmus öğrencisi
olmanın keyifli anlarını hatırlattı bize.

Inholland Üniversitesi, IŞIK Üniversitesi için bir klasik. Üniversitemizle
Erasmus ikili anlaşması olan, pek çok öğrencimizin yıllarca bir yer
burası. Vedat hocamızın ders verdiği, hocalarının üniversitemizde
ders verdiği bir üniversite. IŞIK’ın Amsterdam yolculuğu sırasında
2011 yılında gelen arkadaşlarımızdan sonra gelenekselleşen
aktivitelerimizi devam ettirdik. Hoşumuza gitmedi de değil. Bizleri
Eddie de Rooij, Lya van der Kamp ve Gerard Koetsier karşıladı.
Toplantı öncesinde zengin açık büfe içinden mönü oluşturmak
uzuuun zamanımızı aldı. Yemek sonrasında Eddie’den üniversitenin
IT programını, ders içeriklerini, ders işleyiş sistemlerini dinledik.
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Asıl “İŞ”imize geldik: Triodor

Kim Kullanıyor Bu Yazılımları: Lely Örneği

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, Makina, İnşaat, Finans, Medya, Oyun, İnternet. Yeni
teknolojileri yakından takip eden güçlü, esnek, kaliteli ve dinamik bir
ekiple uluslararası müşterilerine 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,
2012 yılında 10. Teknoloji Ödülü’nü alma başarısını da gösterdi.

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.
Astraunot adlı koca bir çiftlikte sadece iki üç yarı zamanlı çalışana
ihtiyaç bırakan robot, bir harika.
İneklerin ağırlıklarını, yemek yeme alışkanlıklarını, geviş getirme
sürelerini, uyku düzenlerini, ve hatta o anda stresli olup olmadıklarını
algılayan ve bu bilgileri kullanan sistemler hayranlık uyandırdı.
Anlatılan projeler ve uygulamaları biz öğrencilere Enformasyon
Teknolojileri konusunda yeni bir vizyon kattı.

Kim Kullanıyor Bu Robotları: Havermans Farm
Örneği
Şehir yaşamına alışık olan biz öğrenciler için 170 ineğin bulunduğu
bir çiftliğe girmek farklı bir tecrübe oldu

32

Triodor ortağı olan Sayın Hikmet Coşgun, bu gezi süresince bizi her
konuda o kadar destekledi ki... Teşekkürlerimizle.

Yapılan sunumda bizlere bir bilgisayar ekranından çiftliği nasıl tek
başına yönetildiği, daha doğrusu kontrol edildiğini anlattı.
Astronout’un işleyişini görmek için çiftliğe indik:
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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 şişeyi
ineğin memelerine birer birer yerleştirdikten sonra sağma işlemine
başlıyor.
Bir inekten her seferinde 7 kg süt alan makina tam anlamıyla bir
teknoloji harikası.

Rotterdam, Deniz
Havası!
Rotterdam’ın
büyüleyici
bir
havası var. Büyük bir liman şehri.
Avrupa’nın tüm ithalat ve ihracatı
buradan gerçekleşiyor diyebiliriz.
Buna rağmen sakin bir şehir. Bir
liman şehrini deniz kenarında
yaşamak elbette bir başka güzel.

Hepimiz için eşsiz bir deneyim olan bu olaya şahit olmak ilerideki
hedeflerimizin çıtalarını daha yükseklere çıkarmamıza sebep oldu.
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Ses yapmayın lütfen. Dinleniyoruz.
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Biniyoruz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Haydi hayırlısı.

Kara göründüüüüüüüüüü.

Kaptanın yakınında duralım da, ne olur ne olmaz!

Aaaaa gerçekten de.

Kaptan, yavaş biraz.

Bak söylemiştim sana.
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Duesseldorf ziyaretimiz.

PSV: Philips Sport Vereniging (Phillips Spor Birliği)

Gezinin üçüncü ülkesi Almanya’nın güzelliği açısından hararetle
tavsiye edilen kenti Duesseldorf’a kısıtlı vaktimiz nedeni ile ancak
akşam üzeri varabildik. Bu durumda, bir Avrupa klasiğini daha
yaşadık tabi ki: açık yer bulmak neredeyse imkansızdı. Biz de bir iki
Türk mağazası ile yetindik, ve bu arada boooool bol yürüdük.

PSV Eindhoven’in ev sahibi olduğu Philips Stadium önündeyiz. 1913
yılında Philips’de çalışan işçilerin kurmuş olduğu PSV Eindhoven ile
Philips arasındaki ilişki tam yüz yıllık. Phillips Spor Birliği anlamına
gelen PSV’yi isminin bir parçası olarak taşıyan kulüp, sponsorluğun
başlangıcından itibaren Philips ile anlaşmış, stadının adını da bu
şekilde oluşturmuş.

Dünyaya geldiğim anda; Yürüdüm aynı zamanda;
Düsseldolfffffff sokaklarındaaaa gidiyorum gece gece...

Dört silahşorlar.
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Daaaaağ başınııı duuuuuman aaaaaalllmış, yürüüüyelim aaaaarkadaşlaaaaaaar.

Teşekkürler
Gezimizi mümkün kılan kişilere minnettarız. Sayın Mütevelli Heyeti
başkanımız Prof. Dr. Sıddık YARMAN’ın şahsiyetinde FMV IŞIK
Üniversitesi Mütevelli Heyetimize; Rektörümüz Prof.Dr. Nafiye
Güneç KIYAK’ın şahsiyetinde FMV IŞIK Üniversitemize; Genel
Sekreterimiz Sn. Aziz GENÇ’e; Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sabri ARIK’a, Sn. Asil Barış BAĞ ile Sn. Hülya SÖNMEM’e; Çok
değerli katkıları için Triodor firmasına, başta Sn. Hikmet COŞGUN’a
olmak üzere Sn. Faruk AYTEKİN’e, Sn. Zehra DOĞAN’a ve Sn. Sevim
ZOR’a; özellikle Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Sn. Uğur DOĞAN’a
müteşekkiriz.

Ayna ayna söyle bana, benden güzeli var mı bu dünyada?
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Şile Kampüs
Üniversite Sk.
No.2 Meşrutiyet Köyü
34980 Şile-İstanbul
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F: 0126 712 14 68
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isikun@isikun.edu.tr
www.isikun.edu.tr

