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Turgut Özay: Mutlu Günler, İyi Haftalar, “Eğitim Merkezine” hoş geldiniz, Ben Turgut Özay, tercih 

günlerinde birlikteyiz. Genç arkadaşlarımız üniversiteli olmak için gayet heyecanlılar yeni bir 

haftaya başladık. Umarız haftanız güzel başlamıştır ve güzel, keyifli devam eder. Tercih yapacak olan 

adaylar içinse biraz koşuşturmalı geçecek çünkü bugünler onlar için çok önemli günler. Onlar için 

bugün meslek yüksekokulunu tanıtmak istiyoruz ve bunu tanıtmak için de kıymetli bir 

akademisyenimiz bizimle birlikte Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 

Müdürü Öğretim Görevlisi Yiğit Şerif Karabulut Hocamız. Hocam hoş geldiniz. 

Yiğit Şerif Karabulut: Hoş bulduk, çok teşekkürler. 

Turgut Özay: Rica ederim Yiğit Hocam. Tabii meslek yüksekokulu aklımızda bir algı var kafamızda 

bütün gençlerin, öğrencilerin ama bir de gerçek var. Meslek yüksekokulu bizim hayatımıza ne katar? 

Yiğit Şerif Karabulut: Meslek yüksekokulu aslına bakarsanız öğrenci aldığı profil itibariyle bu 

soruyu çok daha rahat yanıtlar. Meslek yüksekokulu sıklıkla liseden yeni mezun olmuş olan 

adayların hızlı bir şekilde meslek edinmesi adına tercih ettikleri bir alan olarak düşünülmekle 

birlikte özellikle son yıllarda kariyerini belli bir noktaya getirmiş hatta eğitim itibariyle de lisans 

hatta lisansüstü eğitimlerini de tamamlamış adaylar tarafından da tercih edilmeye başlandı. Bunun 

tabii ki temel gerekçesi meslek tanımlarının daha spesifik bir hale gelişi ve belli bir noktadan sonra 

bu kariyerlerinin belli bir noktaya getirmiş adayların da yeni bir hayata başlama amaçları itibariyle 

söyleyebiliriz. 

Turgut Özay: Bana hep şöyle geliyor Hocam. Meslek yüksekokulu sizin zaman kaybetmenizin bir 

kere önüne geçer. Çünkü mesleğe daha hızlı başlarsınız, hayatınızı daha hızlı kurarsınız ondan 

sonrası zaten sizin elinizde değil mi Hocam artık eskisi değil ki eğitiminizi devam ettirebilecek 

yüzlerce, binlerce fırsat var önünüzde? 

Yiğit Şerif Karabulut: Muhakkak. Bu hem söylediğiniz gibi ekonomik açıdan hızlı bir şekilde 

çalışma hayatına atılma adına hatta belki daha hızlı bir şekilde iş bulabilme adına da önemli bir 

husus ve buna paralel olarak ön lisans programını bitirdikten sonra da lisans veyahut da 

lisansüstüne devam etmenin önünde hiçbir engel yok elbette. 

Turgut Özay: Güzel şimdi evlatlar, genç arkadaşlar tercih yapacaklar. Işık Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulunu tercih ettiklerinde ya da sizinle görüşmeye geldiklerinde sizden MYO kapsamında 

hangi programları duyacaklar? 

Kurum  :  Işık Üniversitesi 

Başlık : Turgut Özay ile “Eğitim Merkezi” - Konuk: Öğr. Gör. 

 Yiğit Şerif Karabulut 

Konuşmacılar : Turgut ÖZAY, Öğr. Gör. Yiğit Şerif KARABULUT 
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Yiğit Şerif Karabulut: Meslek yüksekokulumuz 2021 yılı itibariyle aslına bakarsanız iki farklı 

meslek yüksekokulunun birleşmesiyle tek bir akademik birim olarak hayatına devam ediyor. Burada 

9 farklı programımız var meslek yüksekokulumuzda. Hızlıca onları sıralayacak olursam sağlık 

temelli programlardan başlamak lazım. Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, 

Optisyenlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri sağlık alanındaki ön 

lisans programlarımız. Bununla birlikte Bilgisayar Programcılığı, Grafik Tasarımı ve Dış Ticaret 

programları da yine meslek yüksekokulu bünyesinde öğrenci kabul ettiğimiz programlar. 

Turgut Özay: Burada iki meslek yüksekokulu birleşti mi bu yıl böyle mi anlamalıyız? 

Yiğit Şerif Karabulut: Evet, geçtiğimiz yıl Işık Üniversitesinin aslında tamamına sirayet eden bir 

dönüşüm süreci kapsamında sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ve meslek yüksekokulu olarak 

devam eden iki birim meslek yüksekokulu çatısı altında tek bir birim olarak devam etmeye başladı. 

Turgut Özay: Peki, akla gelen sorulardan bir tanesi de şu Hocam bildiğim kadarıyla iki farklı 

yerleşkeniz var. Doğru mudur MYO nerede? 

Yiğit Şerif Karabulut: MYO Maslak’ta bizim Işık Üniversitesinin iki yerleşkesi var söylediğiniz 

gibi Şile ve Maslak kampüslerimiz. Biz Maslak’tayız. Maslak hem iş dünyasının tam göbeğinde 

bulunması sebebiyle ve aynı zamanda ulaşım olanaklarını da göz önünde bulundurduğumuzda 

İstanbul’un merkezi diyebilecek olduğumuz konumlardan bir tanesi. Bunun avantajını sadece 

öğrenciler itibariyle düşünmemek lazım. Bir taraftan da sektörün içerisinden, alanlarından uzman 

kişilerin de yine eğitim sürecine katkı vermeleri adına çok önemli bir avantaj. 

Turgut Özay: O zaman siz kapıyı açtınız ben de hemen o kapıdan giriş yapayım Hocam. Eğitim 

modelinden biraz bahsedelim mi? 

Yiğit Şerif Karabulut: Hay hay. Eğitim modeli tüm ön lisans programlarımızda tabii ki birinci 

yarıyıldan itibaren teorik derslerin nispeten daha ağır olduğu bir ortamdan dördüncü yarıyıla doğru 

giderken uygulama derslerinin ağırlık kazanmış olduğu bir model ile yürüyor. Tabii ön lisans 

programlarının eğitimlerinden bahsedecek olduğumuzda uygulamanın zorunluluğunu, 

vazgeçilmezliğini alan fark etmeksizin göz ardı etmemek durumundayız. Dolayısıyla öğrenciler hem 

kurum içerisinde hem de kurum dışında uygulama yapabilecekleri çok etkili olanaklara sahipler. 

Turgut Özay: Tamam, peki kurum içindeki uygulama olanaklarından neyi kast ediyoruz burada 

hocam? 

Yiğit Şerif Karabulut: Kurum içi uygulama olanaklarında her alanın kurum içerisinde bir 

laboratuvarı veya atölyesi mevcuttur. Örneklendirmek gerekirse… 

Turgut Özay: Evet, spesifik yapalım çünkü adaylarında zihninde tam canlansın Hocam. 

Yiğit Şerif Karabulut: Muhakkak mesela tıbbi laboratuvar programı için bir mikrobiyoloji ve 

biyokimya laboratuvarımız var tıpkı hastanelerde kullanıldığı donanıma sahip. Öğrencinin orada 

tabii ki yapay örneklerle çalışabilecek olduğu gibi bir alan. Her alan için kurum bünyesinde bu 

şekilde uygulama alanlarımız mevcut. Bunu bir nevi prototip olarak da adlandırmak çok da yanlış 

olmayacaktır, ama bu işin elbette gerçek vakalarla karşılaşılamayan kısmı. Bir de vakaları bizzat 

sahada ki vakadan kastım sadece sağlıkla ilgili vakalar değil elbette sahada da deneyimleyebilmek 

adına kurum dışı uygulama olanaklarımız tabii ki söz konusu iş birliklerimizin katkısıyla mevcut. 

Turgut Özay: Örnek verebilir miyiz burada kurum dışında? 
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Yiğit Şerif Karabulut: Tabii ki, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastanelerle bir sözleşmemiz söz 

konusu. Bununla birlikte İstanbul genelinde sağlık yatırımları yaygın olan bir hastane grubuyla 

anlaşmamız var. Dış ticaret programı için Türkiye’nin en büyük gümrük müşavirliği firmasıyla 

çalışıyoruz ve bilgisayar programcılığıyla, grafik tasarım programlarını da destekleyebilmek adına 

hem sivil toplum kuruluşları hem de çok hatırı sayılır reklam ajanslarıyla iş birliği halindeyiz. 

Turgut Özay: Bunu neden sordum Hocam. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki biz derdik ki böyle 

2010’dan sonra bütün dünya değişti artık dijital çağa girdik ama bu pandemiden sonra dünya bir 

daha değişti. İş modelleri değişiyor baktığınızda, yönetim modelleri değişiyor, yönetici prototipleri 

değişiyor. Tabii ki öğrencilere bu yeni ortama, yeni dünyaya, yeni şartlara, yeni teknolojilere 

hazırlamak da size düşüyor, baktığınızda. 

Yiğit Şerif Karabulut: Muhakkak çünkü öğrencinin aslına bakarsanız mezun olduğu zaman yani 

alana çıktığı zaman eğitim alabilecek olduğu -tırnak içerisinde söylemek lazım bunu- çok fazla 

olanağı yok, çok fazla zamanı da yok. Ona eğitim vermeye niyetli çok fazla iş arkadaşı da 

bulamayacaktır. 

Turgut Özay: Bir kere timsah havuzuna düştükten sonra. 

Yiğit Şerif Karabulut: Aynen öyle dolayısıyla içeride, yani okul içerisinde ne alabiliyorsa 

maksimum ne alıp mezun olabiliyorsa elbette sahaya yansıması da bir o kadar olumlu olacaktır. 

Turgut Özay: Peki, değerli izleyiciler, Sizin zihninizde nasıl meslek yüksekokulu kavramı var, 

açıklaması var çok bilemiyorum, ama Hocamdan da duydunuz. Benim de düşüncem MYO’lar 

sektöre teknik uzman, teknik eleman, tekniker yetiştirmeyi ilke edinmiş olan okullarımız ki bizim 

özellikle ülkemizde buna ne kadar çok ihtiyaç olduğunu sizler de biliyorsunuz. Önünüzde bir fırsat 

var. Bu fırsatı değerlendirmenizi rica ediyorum hem Işık Üniversitesinin değerli akademisyeni hem 

de diğer seçenekleri lütfen masaya yatırın diğer kıymetli üniversitelerimizi ve meslek 

yüksekokullarını da hayatınızda bir seçenek olarak lütfen düşünün. Çünkü başta da hocamla 

söylediğimiz gibi bu aslında sizin hem akademik yaşantıya adım atmanızı sağlayacaktır hem de 

mesleki yaşantınızda bir anlamda başlamanıza sebep olacaktır. Bu da hayata bir noktadan 

başlamanızı sağlayacaktır ki mutlu olacağınıza eminim. Hocam peki, iş imkânları açısından 

baktığımızda meslek yüksekokulu mezunlarının bir dezavantajı mı var yoksa avantajı mı var? 

Yiğit Şerif Karabulut: Şöyle az önce 9 tane program saydım. 

Turgut Özay: Evet, hepsi aslında hayatın tam içindeki programlar bunlar. 

Yiğit Şerif Karabulut: Evet, bunlar zaten biraz da özellikle belirlenmiş ve aslına bakarsanız çok 

geniş yelpazelere de çıkılmamış programlar. Biz bir programa öğrenci kabul etmeye karar verdiğimiz 

veyahut da onu sürdürecek olduğumuz zaman sadece bunu tercih edecek öğrenci sayısı değil aynı 

zamanda mezunların faydalanabilecek oldukları iş olanaklarını da göz önünde bulundurmak 

zorundayız. Dolayısıyla nispeten diğer meslek yüksekokullarıyla kıyaslandığı zaman daha butik ve 

özenle seçilmiş programlardan bahsediyor olabiliriz. 

Turgut Özay: O programlarda tabii Hocam, bir incelik de şu olsa gerek değil mi oradaki ne derler 

öğretim kadrosunun niteliği, onları nasıl seçtiği ve onların belki de temsil ettiği misyonlar? Çünkü 

bu öğrenciye aktarılacak baktığınızda burada siz neye dikkat edersiniz? 

Yiğit Şerif Karabulut: Elbette işin teorik yanı bir gerçek bunu hiçbir zaman akademi vurgusu 

yapıyor olmamıza rağmen bunu hiçbir zaman göz ardı edemeyeceğiz. Ama madem bu insanlar iki 

sene gibi kısa bir süre içerisinde eğitimlerini alıp belki de çok etik pozisyonlarda sahaya atılacaklar. 
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Örnek vermek gerekirse, anestezi. Yani belki anestezi teknikerinin yapacak olduğu bir hata 

insanların yaşamına dahi mâni olabilecek. 

Turgut Özay: Sağlık alanındaki her pozisyon kritik zaten Hocam! 

Yiğit Şerif Karabulut: Muhakkak muhakkak sağlık özellikle burada ayrı bir parantez açmayı 

gerektiriyor. Teoriyi elbette bu anlamda reddedemeyiz, ama sektörlerin özgünlüklerini de 

yansıtacak olan sektörün içinden gelmiş bunu tam zamanlı, yarı zamanlı hocalar içinde söylemek 

mümkün. Hocalar mutlaka tercih edilmeli. Bizim en çok hassasiyet gösterdiğimiz hususlardan bir 

tanesidir. Örneklendirmek gerekirse bizce ameliyathane görmemiş bir hemşire ameliyathane 

uygulamaları dersini anlatmaz, anlatamaz. Dolayısıyla sektörün gereğini doğrudan yansıtacak bir 

kadro seçmeye gayret ediyoruz. 

Turgut Özay: O zaman evlatlarımız, öğrencilerimiz emin ellerde diyebiliriz değil mi? Anne babalar 

böyle düşünebilirler? 

Yiğit Şerif Karabulut: Muhakkak bu sadece anne babalar için geçerli değil. Aynı zamanda bu 

öğrenciler mezun oldukları zaman topluma hizmet edecek olan çalışanlar olacaklar. Bir taraftan 

kendimizi dahi düşünüyor olabiliriz bu konuda. 

Turgut Özay: Sektörle bu yakın iş birliği zaten bence iki tarafı da besliyor Hocam. Hem akademiyi 

besliyor çünkü sektörün önemli oyuncuları akademide yer alıyorlar, öğrencilerle temas ediyorlar. 

Aynı zamanda sektör de bundan besleniyor çünkü kendisi için uygun iklimi orada bir kere görüyor 

veya katkı da bulunuyor veya kendisi için en uygun öğrenciyle orada tanışıyor ve yol arkadaşlığı 

yapmak için belki oradayken hatta okurken akitleşiyor onunla. 

Yiğit Şerif Karabulut: Sektör için tabii ki bir taraftan baktığımızda mutlaka büyük bir fırsat aynı 

zamanda. Çünkü çalışacak oldukları personelin yetişme sürecine doğrudan katkı da 

bulunabiliyorlar. Yani eğitim süreciyle çalışma sürecinin aslına bakarsanız uyumu bu anlamda 

yakalanıyor diyebiliriz bu fırsatla birlikte. 

Turgut Özay: Tabii, meslek yüksekokulunu tercih edecek olan evlatlarımız, genç arkadaşlarımızın 

merak edeceği -eminim ki merak ettikleri sorulardan bir tanesi de- burslar her öğrencinin merak 

ettiği gibi. Böyle bir uygulama var mıdır Hocam? 

Yiğit Şerif Karabulut: Muhakkak üniversitemizin detaylı bir şekilde tüm burs olanaklarını 

yayınlamış olduğu bir burs yönergesi var. Aynı zamanda adaylar üniversitemizin şu an faal olarak 

kullandığı aday sayfasından da bu burs olanaklarını takip edebilirler. Bunlar üniversiteye girişte elde 

edilen ve üniversiteye girdikten sonra elde edilebilecek olan burslar şeklinde temelde iki sınıfa 

ayrılabilir. On beş farklı burs seçeneğimiz var onları tabii ki burada tek tek sayacak olsak 

programımız uzuyor. 

Turgut Özay: Yok onu ilgililer zaten girip bulacaklardır. Tabii şeyi ben çok önemsiyorum Hocam. 

Yani akademiye girdikten sonra öğrencinin üniversitedeki performansına göre kesin siz mutlaka 

takip ediyorsunuzdur öğrencilerinizi. Orada bir takdir ediyor olmak bir öğrenciyi “Evet, bak sen 

gayretlisin. Başta belki şöyle konuşmuştuk ama artık sen şunu hak ediyorsun.” demek inanılmaz 

bence kıymetli oluyor. 

Yiğit Şerif Karabulut: Evet, biraz önce bahsetmiş olduğum yönerge içinden bir örnekle 

açıklayalım vermiş olduğunuz örneği. Başarı burslarımız var. Öğrencinin en az bir yarıyıl okuduktan 

sonra elde edebilecek olduğu ve başarısını sürdürdüğü takdirde bursunu da sürdürecek olduğu bir 
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seçenek mevcut. Dolayısıyla başarı üniversiteye girerken değil girdikten sonra da ödüllendirilmeye 

devam ediyor. 

Turgut Özay: Peki, meslek yüksekokulu müdürü olarak öğrencilerinizle yakın mısınızdır? 

Ulaşılabilir misinizdir ve diğer arkadaşlarınız tabii ki? 

Yiğit Şerif Karabulut: Meslek yüksekokulu bünyesinde ben, müdür yardımcısı arkadaşlarım, 

program danışmanı arkadaşlarımız ve idari personelimiz her anlamda ulaşılabilir durumdayız. 

Çünkü aslına bakarsanız bizim işimiz bu. Kendimizi bu işin içerisinden soyutlayacak soyutlamak 

gibi bir lüksümüz de yok niyetimiz de yok bir taraftan. Çünkü kuvvetli iletişim mutlaka içinde 

bulunduğunuz süreci her zaman daha olumluya, daha ileriye götürecektir. Bunun faydasını bugüne 

kadar birçok defa tecrübe ederek de görmüş olduk. 

Turgut Özay: Siz tercihinizi neye göre yapmıştınız Hocam üniversitede? 

Yiğit Şerif Karabulut: Ben üniversitede tercihimi aslına bakarsanız benim üniversite okuduğum 

yıllarda tercih meselesi bu kadar ince eleyip sık dokunarak ortaya çıkmıyordu. Ama yapmış olduğum 

tercihin bugün ne kadar doğru bir tercih olduğunu çalışma hayatımdaki mutluluğumdan da görüyor 

olduğumu söyleyebilirim. 

Turgut Özay: Sayenizde meslek yüksekokulunu tanıdık, sevdik. Ben zaten seviyorum. Hep 

söylüyorum  meslek yüksekokulu hakikatten insana farklı ufuklar açan, hayatında farklı pencereler 

açan bir oluşum. Mutlaka incelenmeli, mutlaka zaman ayrılmalı ve mutlaka gelip sizinle 

konuşulmalı tabii ülkemizdeki bütün kıymetli akademisyenlerimizle olduğu gibi. Hocam, çok 

teşekkür ederim. Dilerim vereceğiniz nitelikli, eğitimi hak edecek kıymetli öğrencilerle 

buluşursunuz ve bir an önce de derslere başlarsınız. 

Yiğit Şerif Karabulut: Evet, ben teşekkür ederim program için. Sevgili adaylara da şunu 

hatırlatmak lazım tercih sürecinin artık son günlerine giriyoruz. İlk tercih sürecinin diyelim son 

günlerine giriyoruz. Dolayısıyla akıllarındaki soruları gelip yüz yüze mutlaka bizlere sorsunlar ve 

söylediğiniz gibi ekim ayı itibariyle de bir an evvel derslere başlayalım. 

Turgut Özay: Teşekkür ederim Hocam çok sağ olun. 

Yiğit Şerif Karabulut: Ben teşekkür ederim 

Turgut Özay: “Eğitim Merkezi”nde bugün Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Meslek 

Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Yiğit Şerif Karabulut hocamız bizimle birlikteydi. Hem Yiğit 

hocama sosyal medya hesaplarından hem de üniversitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

 

 

*** Video burada sona eriyor. *** 


