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Şuhut Meslek Yüksekokulu olarak bizden haberlerin yer aldığı bültenimiz bu 
sayıda özel ve özgün hali ile yayın hayatına başlıyor.

Şimdilik üç ayda bir daha sonra ise geliştirerek her ay online ortamda 
yayınlamayı planladığımız bültenimiz okulumuzla ilgili haberleri içerecek. 

Akademik, idari konular ve öğrenciler ilgili, sosyal, kültürel içeriğin yanısıra, 
üniversitemiz, bölümlerimiz, yaşadığımız ilçe ve il ile ilgili çok sayıda bilgi ve 
belge bülten içeriği olarak sunulacak.

Meslek yüksekokulu olarak bu kalitelide bir yayın sunabilen çok az sayıda 
okul bulunmakta olup ekip olarak bizimde onların içerisinde yer almamızdan 
dolayı haklı bir gurur yaşamaktayız.

Kaliteli bir haber bülteninin ortaya konulmasında emeği geçen tüm 
arkadaşlarımızı tebrik eder, teşekkürlerimi sunarım.
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Gıda Teknolojisi-
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-Reklamcılık

suhutmyo.aku.edu.tr suhutmyo1
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Gıda Teknolojisi 
Bölümü, gıda sanayinde 
hammaddelerin üretiminden 
başlayarak tüketici 
tarafından kullanımına 
kadar uzanan gıda zinciri 
içinde, görev üstlenebilecek, 
gerekli bilgi ve beceriye 
sahip mezunlar yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Gıda teknikerleri, gıda üretimi yapan tüm fabrikaların üretim ve laboratuar 

bölümlerinde, özel gıda kontrol laboratuarları vb. birçok yerde iş imkânı 

bulabilmektedirler. 

Hizmet sektöründe marketler, yemek fabrikaları, pastaneler vb. yerlerde de kalite 

kontrol elemanı olarak çalışabilirler. Gıda sektöründe gelişmiş teknolojilerden 

yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması bu alanda nitelikli eleman 

ihtiyacını sürekli kılacaktır.

Ayrıca mezunlarımız dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları 

ile ilgili dört yıllık fakültelerde de (Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, 

Biyokimya, Kimya) öğrenim görebilirler.
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Program ile hayvan 
sağlığı ve laboratuvar 
hizmetleri konusunda 
uygulamalı eğitim 
vererek konusunda 
deneyimli tekniker 
yetiştirmek 
amaçlanmaktır.

Mezunlarımız

· Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri

· Veteriner klinikleri, yem fabrikaları

· İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalar

· Hayvan hastaneleri, hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmeler

· Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuarları, hayvancılık danışmanlık büroları

· Gıda üretimi yapan işletmelerde (gıda üretim kontrolörü)

· Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmeler

· İlaç deposu departmanlarında, hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilir

Ayrıca, mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile veteriner

Fakülteleri, Zootekni ve Biyoloji Bölümlerine geçiş yapabilirler.
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Teorik bilginin yanı sıra 
uygulamaya yönelik 
eğitime de önem 
verilen programda 
modern iş hayatına 
uyum sağlayabilecek, 
analitik düşünebilen 
bireylerin yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir.

Mezunlarımız çalışma hayatına atıldıklarında ticari, ekonomik, kültürel 
bilgi ve tecrübelerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, 
endüstri muhasebesi ve bankalar muhasebesi gibi bölümlerinde 
üstlenebilecekleri görevleri başarabilecek ve kısa sürede uyum sağlayacak 
bilgilerle donatılmaktadır.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz muhasebe ve finans 
birimlerinde, mali müşavir ofislerinde , banka, sigorta şirketleri gibi bir çok 
işletmede muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler.
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Reklamcılık önlisans 

programı ile yeniliklere 

açık, teknolojiyi aktif 

kullanabilen, alanında 

donanımlı, mesleki 

sorumluluklara sahip 

reklamcılar yetiştirmek 

ve reklamcılık alanında 

ihtiyaç duyulan eğitimli 

personel ihtiyacına 

cevap vermek 

amaçlanmaktadır.

Mezunlarımız ayrıca işletmelerin pazarlama ve tanıtım birimlerinde, 
reklam ajanslarında; medya planlama ve reklam şirketlerinde, gazetelerde, 
televizyonlarda, matbaalarda;
- Metin yazarı
- Yapımcı
- Müşteri Temsilcisi
- Araştırmacı
- Stratejik Planlamacı
- Danışman
- İletişim Uzmanı
- Reklam Uzmanı
Olarak çalışma imkanına sahip olmaktadır.



B
İZ

D
E

N
 H

A
B

E
R

L
E

R HAYALİMDEKİ OYUNCAK
Minik kardeşlerimiz proje ile hayallerindeki oyuncaklara kavuştu

“Hayalimdeki Oyuncak 
Projesi” kapsamında 
Arızlı – Kılıçkaya İlkokulu 
ve Karacaören İlkokulu 
öğrencileri resimlerini 
çizdikleri hayallerindeki 
oyuncaklar ile buluştu. 

Proje, bir ay önce ilkokul 
öğrencilerinin hayallerindeki 
resimleri çizmesi ile başladı. 

Proje kapsamında seçilen 
okullar ziyaret edilerek Şuhut 
myo öğretim elemanları ve 

öğrencileri tarafından temin 
edilen oyuncaklar ve botlar 
öğrencilere hediye edildi.

Üniversite öğrencilerinin 
kardeş okul öğrencileri ile bir 
araya gelmesi ve farkındalık 
oluşturulması amacıyla 
gerçekleştirilen etkinlik, hediye 
veren ve hediye alan öğrencilerin 
buluşması ile renki görüntülere 
sahne oldu.
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Okulumuz reklamcılık bölümü tarafından “Yaratıcı Çocuk 
Atölyesi” Etkinliği” düzenlendi

Okulumuza davet edilen 
Akyuva İlkokulu öğrencileri 
reklamcılık ikinci sınıf 
öğrencileri tarafından 
tasarlanan etkinliklere katıldı.

Etkinlik kapsamında 
reklamcılık bölümü görsel 
reklam tasarımı dersinde 
öğrenciler tarafından 
tasarımları yapılan eğitici 
etkinlik materyalleri kullanıldı. 

Sanat, sayısal ve sözel zeka 
konularında hazırlanan 

çalışmalar reklamcılık bölümü 
öğrencilerimiz gözetiminde 
ilkokul öğrencileri tarafından 
gerçekleştirildi.

Misafir ilkokul öğrencilerinin 
gelişimine katkı sağlayan yaratıcı 
çocuk atölyesi ile reklamcılık 
bölümü öğrencileri tasarımlarını 
yaptıkları çalışmaları gözlemleme 
fırsatı buldu. Etkinlik çalışmaya 
katılan öğrencilere belge takdimi 
ile sona erdi.
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“Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında ağaç dikimi etkinliğine 
katıldık

Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Şuhut Meslek Yüksekokulu 
olarak ülkemiz genelinde 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından oluşturulan 11 
milyon ağaç kampanyasına 
katıldık.

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 
81 il ilde düzenlenen etkinlik 
kapsamında okulumuz 
personeli ve öğrencileri 
Şuhut- Senir’de yüzlerce 
fidanı toprak ile buluşturdu.
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‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ Uygulamasına Okulumuzdan 
Destek

İçişleri Bakanlığınca, 2019’un 
“Yaya öncelikli trafik yılı” ilan 
edilmesi nedeniyle Şuhut İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe 
Jandarma Komutanlığına bağlı 
ekipler ilçe merkez, belde ve 
köy okul önlerinde bulunan 
yaya geçidinde uygulama 
yaptı.

Öğrencilerimiz trafikte yaya 
önceliğine dikkat çekmek için 
Şuhut merkez ve Karaadilli’de 
düzenlenen yaya geçidi 
nöbetine katıldı B
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Dünya Temizlik Günü’ kapsamında okul ve yurt çevresi ile 
ilçemizde çevre temizlik etkinliği düzenlendik

Okulumuz öğrencileri 
tarafından Şuhut Senir 
Köyüne gezi düzenlendi. Gezi 
kapsamında doğa yürüyüşü 
yapan öğrencilerimiz, Bininler 
antik yerleşim yerleri ve uçak 
şelalesini gezdi. 

Senir köyünün muhteşem 
doğası, uçak şelalesi ve antik 
kalıntılar geziye katılanları 
kendisine hayran bıraktı. 
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dünya hayvan hakları gününe video çalışması ve etkinlikler ile 
destek olduk

Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Şuhut Myo olarak 4 Ekim 
Dünya Hayvan Hakları Günü 
için  farkındalık oluşturmak 
amacıyla oluşturulan video 
sosyal medya platformlarında 
paylaşıldı.

Ayrıca etkinlik kapsamında 
ilçemizin belirli yerlerinde 
mama dağıtımı ile sevimli 
dostlarımız hayvanları 
sevindirdik.
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Dünya Temizlik Günü’ kapsamında okul ve yurt çevresi ile 
ilçemizde çevre temizlik etkinliği düzenlendik

Okulumuzda yürütülen sosyal 
sorumluluk dersi kapsamında 
planlanan etkinlik kapsamında 
çevre duyarlılığı konusuna 
dikkat çekmek amacıyla 
okul çevresinde, kyk yurdu 
çevresinde ve ilçenin belirli 
yerlerinde temizlik etkinliği 
düzenlendi

Etkinlik farklı günlerde 
öğrenciler ve akademik 
personelin katılımı ile farklı 
noktalarda gerçekleştirildi.
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Okulumuz öğrencilerine E-spor  konusunda bilgilendirme 
semineri düzenlendi

Afyonkarahisar Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü E-Spor 
İl Temsilcisi ve Spor eğitim 
Uzmanı Onur Karakoç 
tarafından okulumuz 
öğrencilerine E-spor  
konusunda bilgilendirme 
semineri düzenlendi.

İlgili öğrencilerin katılımı 
ile gerçekleştirilen seminer 
kapsamında  Türkiye E-Spor 
Federasyonu, e-sporcu lisansı 
gibi konularda bilgiler verildi.
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Öğrencilerimize Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması 
Semineri Verildi

Okulumuz AB projesi 
olan “Kaybolan Meslek 
Nalbantlığın Canlandırılması” 
kapsamında. Laborant ve 
Veteriner Sağlık Bölümü 
öğrencilerimize seminer 
düzenlendi.

Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi Mahmudiye 
Myo Öğretim üyeleri Öğr. 
Grv. Ali Ekber Ün ve Öğr. 
Grv. Cafer Yıldırım tarafından 
öğrencilerimize nalbantlık 
mesleği anlatıldı.
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Şuhut Kaymakamlığı tarafından organize edilen “Şuhut Patates 
Hasadı Tarla Günü” etkinliğine okulumuzdan destek

Patates tarlasında toplama 
işlemi ile başlayan etkinlik, 
patates üretimi ile ilgili bilgi 
paylaşımları ile sona erdi.

Ayrıca etkinlik kapsamında 
“Şuhut Patatesi” logo ve 
maskot çalışması tanıtıldı.

Maskot ve  logo çalışması 
Şuhut Patates Çalıştayı” 
çalışmaları kapsamında 
reklamcılık bölümü öğretim 
görevlisi M. Akif Ağtaş 
tarafından tasarlandı. B
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Okulumuz ve Şuhut Sağlık Hizmetleri Myo ortak müzk grubu 
etkinlik düzenledi 

Okulumuz konferans 
salonunda gerçekleştirilen 
ve iki farklı meslek 
yüksekokulunda eğitime 
başlayan öğrencilerin 
kaynaşmasının amaçlandığı 
etkinlikte, Türk Halk Müziği 
ve Türk Sanat Müziği eserleri 
seslendirildi.

Programa Şuhut Protokolü 
okul müdürleri, öğretim 
elemanları ve öğrenciler 
katıldı.
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Yeni Akademik Yıla MerhabaKoordinasyon Toplantısı Düzenlendi

ORYANTASYON ETKİNLİĞİ 
DÜZENLENDİ Gazi Musa Asma Ziyaret

AKÜ Şuhut MYO, AFSÜ Şuhut Sağlık 

Hizmetleri MYO ile birlikte yeni akademik 

yıla merhaba dedi.

Etkinlik öğrencilerimize hoş geldiniz 

konuşmalarının ardından, müzik dinletisi ve 

ikramlar ile sona erdi.

Muhasebe Bölümü öğrencilerimize 

Mali Müşavir Ergün Demirci tarafından 

“Gelecekte meslekte sizleri neler bekliyor?” 

konulu konferans verildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet 

Boztepe’nin de katılımı ile düzenlenen 

oryantasyon kapsamında öğrencilerimize 

üniversite imkanları, öğrenci sistemleri gibi 

konularda eğitimler verildi.

Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi ve 

Bilgisayar Laboratuvarları kurulumlarına 

büyük katkı sağlayan Gazi Musa Asma Gıda 

Teknolojisi 1. sınıf öğrencilerimizin dersine 

konuk oldu. 
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Gelecekte Sizleri Meslekte Neler 
Bekliyor?” Konferansı

Gıda Teknolojisi Öğrencilerimiz 
Laboratuvar Çalışmalarına Başladı

Meslek Rehberi Etkinliği Laboratuvar Çalışmaları Başladı

Muhasebe Bölümü öğrencilerimize 

Mali Müşavir Ergün Demirci tarafından 

“Gelecekte meslekte sizleri neler bekliyor?” 

konulu konferans verildi.

Gıda Teknolojisi Bölümü birinci sınıf 

öğrencilerimiz genel mikrobiyoloji dersi 

kapsamında laboratuvar çalışmalarına 

başladı.

Şuhut Fatih ortaokulu daveti 
üzerine sekizinci sınıf öğrencilerine 
akademisyenlik mesleği, eğitim 
aşamaları konularında bilgiler verildi.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 

öğrencilerimiz laboratuvar çalışmalarına 

başladı.



4 adet 

Yeni Nesil Bilgisayarlar

2 Adet 

Kütüphane

Bilgisayar Laboratuvarı

Gıda Teknolojisi Laboratuvarı

Bay ve Bayan Mescit
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Fotoğraf Sergisi

Sanat Sokağı

Kurum Afişleri Sergisi

Yarışma

Reklamcılk 1. Sınıf öğrencilerimiz 

tarafından Temel Fotorğafçılık dersi 

kapsamında okulumuzda  açılacak olan 

sergi ile Şuhut’tan kareler sanatseverler ile 

bululaşacak

Okulumuzda 18 aralık çarşamba günü 

düzenlecek olan “Sanat Sokağı” etkinliği ile 

üç farklı sergi izleyiciler ile buluşacak.

Reklamcılk 2. Sınıf öğrencilerimiz 

tarafından Görsel reklam tasarımı dersi 

kapsamında hazırlanan kurum afişleri sergi 

kapsamında gösterimde olacak.

Yaya güvenliği konusuna dikkat çekmek 

amacıyla “Okul yolu güven dolu” sloganıyla 

Şuhut Kaymakamığı sponsorluğunda 

kamu spotu yaraışması düzenlenecek. 

Yarışma kapsamında konuyu en iyi ele alan 

senaryolar yarışacak.
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