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Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Canan Karatay, 8 Mart 
Kadınlar Günü’nde İstanbul 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde bir 
konferans verdi.

Mucha’nın Kadınları’na büyük ilgi
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hazırladığı “Mucha’nın 
Kadınları” sergisi, büyük ilgi gördü. n 6’da

İÇİNDEKİLER
Yeni Yüzyıl sağlıklı 
yaşam için adım attı n 4’te

Mehmetçik’e moral 
için Afrin’e gittik       n 5’de

Konuk öğrencilerin 
mezuniyet töreni   n 6’da

Ölmeden yapay zeka 
için uyardı!              n 8’de

Prof. Dr. Canan Karatay
Yeni Yüzyıl’a konuk oldu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, Kadınlar Günü etkinliğinde Prof. Dr. Canan Karatay’ a çiçek takdim etti.

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, sergide yer alan eserleri incelediler.

Konuşmasında beslenme konusun-
da ezberleri bozan açıklamalarda 
bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, 
beslenmeden ilaçlara ve spora dek 
sağlıklı yaşam konusunda çok sayıda 
tavsiyede bulundu.

Şeker hastalığının genetik olduğu 
konusunda yanlış bir inanış olduğuna 
değinen Prof. Dr. Karatay şunları 
söyledi: “Şeker hastalığı genetik diye 
insanları hayat boyu ilaca bağlamak 
doğru değil. Sağlıklı olmak için doğa-
da pek çok faydalı besin var. Turp 
yerseniz turp gibi olursunuz, Fıstık 
yerseniz fıstık gibi olursunuz; uzun, 
sağlıklı, dinç yaşarsınız.”  n 2’de

Çanakkale 
Zaferi’ni andık

Üniversitelerde 
akreditasyon

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
103. yıldönümü İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi’nde çoşkuyla 
kutlandı. Rektör Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu yaptığı konuşmada, 
“İşgale karşı kendi topraklarını, 
değerini, medeniyetini koruma 
bilincinin aslında tohumlandığı yer. 
Mehmetçiğin müstesna bir kimlik 
olduğunun bir kez daha tarihe 
nakşedildiği yer” dedi. n 5’de

Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel 
Aziz ile üniversitelerde akredi-
tasyon sürecini konuştuk. n 7’de

Törene Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. 
Yaşar Hacısalihoğlu’nun yanı sıra, öğretim 

üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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Kolesterol ilaçları 
‘şeker’ nedeni
İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi’nde yaptığı 
konuşmada kolesterol ilaçlarının 
şeker hastalığına yol açtığını ileri 
süren Prof. Dr. Canan Karatay, 
konu hakkında şunları söyledi: 
“(FDA), kolesterol kutularına 
‘Şeker hastalığı yapar’ ibaresinin 
yazılmasını önerdi. Bu, ABD’de 
uygulamaya girdi, ancak ülke-
mizde böyle bir şey yok. Çünkü 
ailesinde şeker hastalığı olma-
yan kişiler dahi kolesterol ilacı 
kullandığı zaman yüzde 45’inde 
şeker hastalığı çıkıyor. Koles-
terol ilacı kullanan kişilerin yüzde 
45’inde de beyin kanaması oluyor. 
O halde neden; ailesel, çevresel 
faktörlerle hareketsizlik, işlenmiş 
şekerin kullanılmasıdır, tahılları 
işlenmiş olarak kullanmaktır. 
Genetik değildir”

Ünlü Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde üniversitemizde 
bir konferans verdi. Yaptığı konuşmada beslenme konusunda yine ezberleri bozan açıklamalarda bulunan Karatay, 
beslenmeden, ilaçlara ve spora dek sağlıklı yaşam konusunda çok sayıda tavsiyede bulundu.

Karatay üniversitemizde
yine ezberleri bozdu...
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Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde üniversitemizde verdiği konferans şenlik havasında geçti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla üniversitemizde 
düzenlenen etkinlik adeta şenlik 

havasında geçti. Etkinlikte, ünlü Kalp 
ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Canan Karatay bir konferans verdi. 
Etkinliğin sonunda ise üniversitemiz 
akademisyenlerinden oluşturulan koro 
eğlenceli dakikalar yaşattı.
Konferans Salonu’nda düzenlenen 
etkinliğe İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi 
Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili 
Alev Ofluoğlu ve İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu’nun yanı sıra çok sayıda 
öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.
Konferansta beslenme konusunda yine 
ezberleri bozan açıklamalarda bulu-
nan Prof. Dr. Canan Karatay, salonu 
tıka basa dolduran akademisyen ve 
öğrencilere, beslenmeden ilaçlara ve 
spora dek sağlıklı yaşam konusunda 
tavsiyelerde bulundu.
Konuşmasında şekerin zararlarına 
değinen Prof. Dr. Canan Karatay, 
“Sakın şeker kullanmayın! Mısır 
şurubu, toz şekerden 7 kat daha fazla 
toksiktir, yani karaciğeri 7 kat daha 
fazla yağlandırıyor. Yediğiniz şekerler, 
rafine unlar, şekerli, şekersiz içecekler 
kan şekerini, insülin hormonunu 
ve trigliseridleri artırır ve böylece 
obeziteye yol açar. Bu da kronik 

‘Şeker hastalığı 
genetik değildir’

Son dönemde şeker hastalığının 
genetik olduğu konusunda 

yanlış bir inanış olduğuna değinen 
Prof. Dr. Canan Karatay şunları 
söyledi: “Şeker hastalığı genetik 
değildir. Son 25-30 senede artan 
hastalıklar genetik olmaz. Gene-
tik hastalıkların artması genlerin 
mutasyona uğramasıyla olur. Bu 
da 150-200 senede olur. Şeker 
hastalığı genetik diye insanları 
hayat boyu ilaca bağlamak doğru 
değil, ben buna karşıyım. Bunlar 
yaşam biçimi ve yanlış beslen-
meden kaynaklanıyor. Yaşam 
biçimini düzenleyerek hastalığı 
düzelen, ilaçları bırakan çok 
şeker hastası var. Bunlar tama-
men ilaç lobisinin piyasayı ele 
geçirmesiyle oldu.”

‘Fıstık yerseniz fıstık 
gibi olursunuz’
Sağlıklı olmak için doğada 

pek çok faydalı besinin var 
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Canan Karatay, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Turp yerseniz turp 
gibi olursunuz, ömrü uzatır, 
sağlıklı uzun yaşarsınız, havuç 
yerseniz sağlıklı, uzun yaşarsınız, 
lahanagiller, kış sebzeleri çok 
önemli. Çünkü bazıları toprağın 
içinde, bazıları da toprağın 
üstünde yetişiyor. İlaçlanmamış 
oldukları için önemliler. Fıstık 
yerseniz fıstık gibi olursunuz; 
uzun, sağlıklı, dinç yaşarsınız. 
Her türlü fıstık sağlıklıdır, doğal 
olarak tüketilmek kaydıyla. İthal 
olan fıstıklarda maalesef çok ilaç 
var. Ceviz alırken, kabuklusunu 
almaya özen gösterin ve bol bol 
yiyin. Ceviz çok önemli.”

hastalıkları artırır. Şekerli, şekersiz ve 
gazlı içecekler aynı zamanda karaciğer 
yağlanmasına, Alzheimera depresyon 
ve Parkinsona neden olur” dedi.
Karatay, ülkemizin en büyük proble-
minin ekmek olduğuna da değinerek, 
“Çok aşırı ekmek kullanılan bir 
ülkeyiz. 2006 yılında Dünya Sağlık 
Örgütü’nün raporuna göre Türkiye’de 
kişi başına en az yılda 200 kilo ek-
mek tüketildiği belirtiliyor. Raporda 
Türkiye’de en kötü cins ekmek üretili-
yor ve Türkiye’de ekmek tüketimi 
azaltılırsa görülen bu dejenetarif 
hastalıkların yüzde 30 azalacağı be-
lirtiliyor” diye konuştu. Karatay, Dünya 
Sağlık Örgütü’nün bu raporunun 
hazırlandığı toplantının İstanbul’da 
yapıldığına işaret ederek şunları 
söyledi: “O raporun altında dönemin 
Türkiye Sağlık Bakanı’nın da imzası 
var. Bütün unlu gıdalar, çocukların 
sevdiği şekerli gazlı içecekler, suni 
tatlandırıcılar, şekersiz içecekler ki 
bunların içinde zehir var daha teh-
likeli. Şeker hastalığı da yapıyor, 
beyni de kişiliği de bozuyor. Erkek 
vatandaşlarımızın çok sevdiği pirinç 
pilavı, patates, makarna… Bugün 
Kadınlar Günü’ndeyiz, kadınlarımız 
artık pirinç pilavı, makarna pişirmesin, 
eve almayın.”  l Büşranur Demirörs



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademisyenlerinden oluşturulan Akademik Müzik Topluluğu’nun ‘Kadın Tonlarında Ezgiler’ Konseri sahne aldı. 
Yrd. Doç. Dr. Kutup Ata Tuncer yönetimindeki koroda; Prof. Dr. Asiye Nurten, Doç. Dr. Meriç Karacak, Doktor Öğretim Üyesi Deniz Taşkın, Doktor Öğretim 

Üyesi Süheyla Yazıcıoğlu, Doktor Öğretim Üyesi Ayten Arıkan, Doktor Öğretim Üyesi Hamit Özçekiç, Doktor Öğretim Üyesi Bilgehan Ece Şakrak, Doktor 
Öğretim Üyesi Seher Şeylan, Öğr. Gör. Aliye Kaşarcı Hakan, Öğr. Gör, Can Mete, Arş. Gör. Ulaş Çınar görev aldı. (Solda) Konser sırasında sahneye çıkan 

Prof. Dr. Canan Karatay ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak koro ile birlikte şarkı söyledi.(Sağda)

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, Kadınlar Günü etkinliğinde Prof. Dr. Canan Karatay’ a ödül takdim etti.

Etkinliğe İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu 
ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.
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Judo Kulübünden 
anlamlı etkinlik

İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 97’nci 
yıldönümü

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Judo Kulübü, 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü Haftası 
kapsamında personele yöne-
lik ‘Temel Savunma Eğitimi’ 
düzenledi. 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününün anlam ve önemini 
Judo Felsefesi ile harman-
layarak, toplumsal duyarlılığı 
ve farkındalığı artırmayı 
amaçlayan Judo Kulübü, 
Kulüp Danışmanı ve Ant-
renörü Emine Baştağ, Kulüp 
Başkanı Rumeysa Durmuş ve 
Kulüp Üyesi Rana Yıldırım ile 
birlikte personele kendilerini 
savunabilmeleri için çeşitli 
hareketler ve teknikler öğretti. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üni-
versitesi, 12 Mart İstiklal 

Marşı’nın kabülü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü’nü 
milli bir duruşla andı.

   Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol 
Ülgen tarafından düzenlenen 
anma programı; saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile açıldı. Erol 
Ülgen “O sadece şair değildir, 
o manzum bir hikaye yazarıdır, 
veteriner hekimdir, bürokrattır, 
öğretmendir aynı zamanda 
bilim adamıdır, istihbaratçıdır, 
fikir adamıdır, hafızdır ve 
iyi bir siyasetçidir.” diyerek 
Mehmet Akif’in kişiliğine 
vurgu yaptı. l Ebrar Rümeysa Ak
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8 Mart’ta kahve 
çekirdeği

Yeni Yüzyıl’da 
güçlü internet

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversi-
tesi Kızılay Kulübü Yönetim 

Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü nedeniyle ilginç 
bir etkinliğe imza attı. 
Kulüp üyeleri 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde üniversi-
temizdeki bütün kadın aka-
demisyen ve kadın çalışanlara 
kahve çekirdeği ile lokum 
dağıttılar. Rektör Prof. Dr. 
Yaşar Hacısalihoğlu ve Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi 
Ofluoğlu’nu da ziyaret eden 
üyeler, burada günün anlamına 
ilişkin çeşitli sunumlarda bu-
lundular.    
l Nefiye Kaya

Toplumun ihtiyacı olan 
bilim insanlarını ülkeye 

kazandırmak; bilgili, çağdaş, 
donanımlı, deneyimli, topluma 
yararlı, araştırmacı gençler 
yetiştirmeyi hedefleyen, 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversi-
tesi, güçlü internet altyapısı ile 
öğrencilerine kaliteli hizmet 
sunmaya devam ediyor. Üni-
versitenin internet hizmeti 
öğrenci ve personele telefon 
ya da laptoplarından wifi 
aracılığıyla mobil verisi har-
camadan, 7/24 saat ücretsiz 
internet bağlantısı sağlarken, 
onların bilgiye ulaşımını daha 
da kolaylaştırıyor. l Bertuğ Bingöl

Yeni Yüzyıl sağlıklı yaşam için adım attı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde 

Multidisipliner Toplantıları’nın 
dördüncüsü ‘Sağlıklı Yaşam ve Egzer-
siz’ adıyla gerçekleştirildi. Sunumunu 
Prof. Dr. Mehmet Ünal’ın yaptığı 
toplantıda egzersizin önemine dikkat 
çekildi.
Konferans Salonunda yapılan 
toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, dekanlar, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Ünal, egzersizin 
amaçlarına değinerek “Yaşa bağlı 
gelişebilecek sağlık risklerini en aza 
indirmek, kronik hastalıklara gidişi 
engellemek, yaşam kalitesini artırmak, 
sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak, arzu 
edilen yaşam standartlarını yakala-
mak temel amaçlardır” dedi. Egzersiz 
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Sağlıklı yaşam için bunları yapmayı unutmayalım!

Sağlıklı ve uzun yaşamak, 
yaşam kalitemizi artırmak, 
sevdiklerimizle daha fazla za-

man geçirmek hepimizin en büyük 
dileği. Günlük hayatımızdaki hen-
game arasında yapacağımız küçük 
değişikliklerle bu mümkün. Bu 
değişikliklerle hastalıklardan korun-
up sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür 
yaşayabiliriz.
12 adımda sağlıklı yaşam:
1- Bol su için: Vücudunuzun yaklaşık 
yüzde 60’ını su oluşturmaktadır. 
Kilonuza uygun olarak günde en 
az 1,5-3 litre arası su içmeyi ihmal 
etmeyin. Susama isteğinizin vücut su 
ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceğini unutmayın. Susama 
isteğiniz olmadan da su tüketimine dikkat edin. Çay, kahve 
içiminin vücudunuzun su ihtiyacını karşılayacağını bilelim.
2- Doğru beslenin: Yeterli ve dengeli beslenme sağlığımızı 
korumadaki en temel adımlardan biridir. Karbonhid-
rat, protein, yağ, mineraller, vitaminler ve su her gün 
alınması gereken besin ögelerimizdir. Tek yönlü beslenme 
sağlığımıza zarar verir. Bu 6 besin ögesi yeterli ve dengeli 
olarak mutlaka tüketilmelidir. Sigaradan, alkolden, 
şekerden, fast food ve hazır gıdadan uzak durulmalı, taze 
ve mevsiminde sebze meyve tüketimine özen gösterilmeli-
dir.
3- Yeterli ve kaliteli uyuyun: Kaliteli uyku sağlığımız için 
oldukça önemlidir. İyi bir uykunun en temel ölçüsü kişinin 
sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hisset-
mesidir.  Uyku vücudumuzun kendini yenileme dönemi-
dir. Uykumuzu yeterince alamadığımızda verimimiz 
düşürer, konsantrasyonumuz azalır. Bağışıklık sistemimiz 
zayıflar ve hastalanma riskimiz artar.
4- Düzenli egzersiz yapın: Haftada en az 3 gün egzersiz 
yapmaya özen gösterin. Açık havada yürüme, hafif tempo-
da koşu yapma, vücudumuzda büyük kas gruplarını içine 
alan fiziksel aktiviteler yapmaya özen göstermeliyiz. Yoğun 
trafik ve egzoz dumanından uzak ve yeşil alanlara yürüyüş 
yapın. Özellikle açık ve temiz havada zaman geçirilmesi 

ruh sağlığı açısından da oldukça yardımcıdır. 
Günde 20-30 dakikanızı bile egzersize ayırsanız 
bunun oldukça faydasını göreceksiniz. Düzenli 
yapılan egzersizler kalp sağlığımızdan, solunum 
sistemimize, bağışıklık sistemimizden kas-iskelet 
sistemimize kadar bütün sistemlerimizin  kuv-
vetlenmesine katkıda bulunur. Hareketsiz kal-
maktan ve bilgisayar başında çok zaman geçirme-
kten kaçının.
5- Gereksiz ilaç kullanmayın: Doktor tarafından 
reçete edilmediği sürece ilaç alımından kaçının.
6- Stresten uzak durun ya da stresi yönetmeye 
çalışın: vücudunuzun stres altında iken salgıladığı 
bir takım maddeler bağışıklık sisteminiz üzerin-
de baskılayıcı etki gösterir, bunun sonucunda 
hastalıklara davetiye çıkarmış olursunuz. Ken-

dinizi aşırı derecede yormayın, dinlenmek için kendinize 
zaman tanıyın.
7- Olumlu düşünün: Pozitif düşünmek, olumlu olmak 
insanı bedenen ve duygusal olarak rahatlatır. Stresli bir 
hayat, olumsuz düşünce gibi etkenler birçok hastalığa ze-
min hazırlar. Hayata ve olaylara olumlu açıdan yaklaşmaya 
çalışın. Sevdiklerinizle bol vakit geçirin, güçlü sosyal bağlar 
kurun. Bol bol kahkahalar atabileceğiniz ortamlarda bulu-
nun.
8- Zararlı alışkanlıklardan uzak durun: Sigaradan ve 
alkolden uzak durmaya,  sigara içilen ortamlarda bulunma-
maya özen gösterin.
9- Bol bol müzik dinleyin, dans edin, düzenli seks yapın. 
10- Güneşte çok kalmayın: vücudumuzun D vitamini 
kaynağı güneş elbette sağlığımız için çok faydalı. Ancak çok 
fazla güneşe maruz kalmak başta cilt kanseri olmak üzere 
çeşitli hastalıklara yol açabilir. Özellikle öğle saatlerindeki 
güneşten uzak durun. koruyucu güneş kremi kullanmayı 
ihmal etmeyin.
11- Beyninizi aktif tutun: Çeşitli zihinsel oyunlar, bulma-
calar, kitap okuma, gazete-dergi okuma, zeka oyunları ve 
hafıza teknikleri beyni aktif tutar. 
12- Seyahat edin: Seyahat etmeye, yeni yerler görmeye, 
yolculuklar yapmaya zaman ayırın. Her gün, her alanda 
yeni tadlar almaya çalışın.

SAĞLIK KÖŞESİ

Prof. Dr. Mehmet Ünal

seçimi üzerine bilgiler veren Prof. Dr. 
Ünal “Egzersiz seçiminde bireylerin 
ihtiyaçları ve kişisel tercihlerin dik-
kate alınması çok önemlidir. Egzer-
siz şiddeti bireylerin kendi algılama 

oranına göre belirlenmelidir. Aerobik 
egzersizin faydalı olabilmesi için 
şiddetinin belli bir eşik düzeyinin 
üzerinde olması gerekir” dedi.  
l Ümit Kaya
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Mehmetçik’e moral olmak için Afrin’e gittik

Öğrenci Konseyi Başkanı 
Şeyhmus Ortakaya’nın 
önderliğinde Zeytin Dalı 

Harekatı’ndaki Mehmetçik’e moral 
vermek amacıyla Afrin’e giden 
İstanbul Yeni Yüzyıl öğrencileri, ken-
di el yazılarıyla yazdıkları mektupları 
ve hediyeleri ilgililere ulaştırdılar. 
Yaklaşık olarak 80 hediye ve 100’e 
yakın mektuptan olaşan gönderiyi 
ilgililere veren heyet, Gaziantep ve 
Kilis üzerinden bir üs bölgesine geçti. 
Operasyona giden tüm askerlerimizin 
dinlendiği bir üs olan bu bölgede 
operasyona katılan askerlerimizle 
Cuma namazını kılan, beraber yemek 
yiyen ekip, gerekli güvenlik önlem-
leri alındıktan sonra komutanlarla 
beraber Suriye tarafına geçtiler. 
Buradaki izlenimlerini aktaran 
Konsey üyeleri; “Bize orada yaşanan 
şeyleri anlattılar, operasyonun 
başarıyla tamamlanmasının tarihi 

18 Mart’a denk geldi, biz zaten 
17 Mart’ta oradaydık. Bize opera-
syonun başarıyla tamamlandığını, 
basına bir sonra ki gün yansıyacağını 
söylediler. Oradan büyük sevinçle 

geri döndük, çok mutlu oldular. 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
öğrencilerine duyarsız kalmadıkları 
için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi-
ler. l Berkem Akyürekli

      

Bireyselleştirilmiş 
Tedavi Konferansı

14 Mart Tıp 
Bayramı kutlandı

Üniversitemiz Konfe-
rans Salonu’nda Prof. 

Dr. Gül Baktır’ın anlatımıyla 
Bireyselleştirilmiş Te-
davi Konferansı yapıldı. 
Bu yıl 5’incisini düzenle-
nen Bireyselleştirilmiş Te-
davi Konferansı’nda Eczacılık 
Fakültesi Farmokoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Gül Baktır konuşmacı 
oldu. Prof. Dr. Gül Baktır, te-
davilerin kişiye özel olduğunu 
vurgulayarak “Artık yavaş 
yavaş 2000’li yıllarda görü-
yoruz ki tek beden herkese 
uymuyor, biz tek beden 
herkese uyar yaklaşımını 
kullandığımız zaman bu 
başarısızlıkla sonuçlanıyor. 
Bireyselleştirilmiş tedavide, 
hastanın genetik profiline göre 
tedavi sağlanması mümkün” 
dedi. l Samet Mutlu

14 Mart Tıp Bayramı 
üniversitemize bağlı 

Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde 
düzenlenen etkinlikle kutlandı. 
Kutlamalarda Tıp Haftası’nın 
önemi doktor ve sağlık 
çalışanlarının sorumlulukları 
dile getirildi. İstanbul Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi ve Deon-
toloji Kürsüsü emekli öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Nuran 
Yıldırım, tıp bayramının 
ortaya çıkışı olan I. Dünya 
Savaşındaki cepheleri, bu 
cephelerde tıbbiyelilerin yaptığı 
fedakârlıkları bir kez daha 
hatırlattı. Törende daha sonra 
hocaları tarafından 1. Sınıf 
öğrencilerine beyaz önlükleri 
giydirildi. l Rahmi Batuhan Okyay
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Öğrenci Konseyi Başkanı Şeyhmus Ortakaya ve arkadaşları Afrin de mehmetçiği ziyaret etti.

Çanakkale Zaferi’nin 103.
yılında şehitlerimizi andık

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü etkin-
likleri kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
tarafından konferans salonunda bir anma töreni 

düzenlendi. Anma törenine Üniversitemizin rektörü Prof. 
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun yanı sıra, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. 
Hacısalihoğlu yaptı. Konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin 
zorluklarına değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu Çanakkale 
ruhunun hala yaşadığının altını çizerken,  tarihin bir çakılı 
bilgi yığını olmadığının yaşayan birşey olduğunun vurgu-
sunu yaparak tarihin bir bilinç işi olduğunu söyledi.
21. yüzyılda en ileri teknolojinin kullandığı bir za-
manda insanlığın kaynaklara ve değerlere olan iştahının 
kesilmediğinin altını çizen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, 
sınırların sınırlarıyla yetinmeyip teknolojik gücüne 

dayanarak sınırlar ötesi ile sürekli uğraşan emperyalist 
güçlerin sömürgeciliklerinin hiç eksilmdiğini söyledi. Sö-
mürgeci damar eksilmediği sürece Türkiye’nin her zaman 
önemli bir ülke olmayı sürdüreceğini söyledi.  
Türk silahli kuvvetleri Çanakkale ruhu ile Afrin’de 
vatan savunmasinda
Türk toplumunun Çanakkale ruhunun farkına vardığına 
değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu; ‘’Millet bu ruhun farkına 
varmıştır ve o yüzden cepheye yollarken tıpkı Çanakkale-
ye yolladığı gibi yollamıştır” dedi.   Dünyada ‘Mehmetçik’ 
gibi bir sıfata sahip olan başka bir ordunun olmadığını 
da hatırlatan Hacısalihoğlu, Mehmetçik’in zulme karşı bir 
direncin sembolü olduğunu söyledi.
Program “Kahramanlar için Anadolu Ezgileri” konseri ile 
sona erdi.l Tuba Kabaksız

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından konferans salonunda düzenlenen anma töre-
nine Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. İ.Yaşar Hacısalihoğlu’nun yanı sıra, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
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‘Mucha’nın Kadınları’ büyük ilgi gördü

Konuk öğrencilerin mezuniyet töreni

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 

hazırladığı “Mucha’nın Kadınları” sergisi, büyük ilgi 
gördü. Serginin açılışına İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Mütevelli 
Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üye-

leri ve öğrenciler katıldı. Küratörlüğünü Yrd. Doç. Ümran 
Özbalcı Aria’nın yaptığı, Çek ressam ve grafik sanatçısı 
Alphanso Mucha’nın çalışmalarından oluşan sergiyi Grafik 
Tasarım 2. Sınıf öğrencileri hazırladı.
Tuval üzerine dijital baskı ve akrilik tekniğinde yapılan 
çalışmalar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fuayesinde 15 
gün boyunca sergilendi.  l Ümit Kaya

Üniversitemizde yüksek lisans 
okuyan Libyalı ve Suriyeli 

öğrenciler 13 Şubat’ta düzenlenen 
mezuniyet töreni ile mezun edildiler. 
Törene Libya Devleti’ni temsilen askeri 
ve eğitim ateşeleri ile üniversitemizin 
mütevelli heyeti başkanı Dr. Azmi 
Ofluoğlu ile Rektör Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu katıldı.
Rektörümüz mezun olan öğrencileri 
tebrik ederek onlarla eğitim yap-
maktan her daim mutlu olduğunu 
ve Libya ile Türkiye’nin her zaman 
kardeş devletler olacağını belirtti. 
Hacısalihoğlu, Libyalı öğrencilerimize 
seslenirken “Bundan sonra sizler bizim 
gönül köprümüz olacaksınız.” dedi. 
Etkinlikte konuşan Libya Öğrenci 
Temsilcisi Majdi Mohammed Melhes, 
“Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde bize 
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Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Hakkı Cüneyt Ulutin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Sarıkaya, Mütevelli Heyeti 
Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Y.aşar Hacısalihoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günseli 

İşçi, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ümran Özbalcı Aria, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz. (Soldan sağa)

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ümran Özbalcı Aria, İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Duygu Sezgin, Dr. Öğretim 
Üyesi Çiğdem Kılıç, Dekan Prof. Dr. Erhan Tuna, Dr. Ümran Özbalcı Aria, 

Misafir Sadiye Erdoğan. (Soldan sağa)

Mezun olan öğrencilerimiz diplomaları ile hediyelerini mütevelli heyeti başkanımız Dr. Azmi Ofluoğlu, 
rektörümüz Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’ndan aldılar.

verilen değer ve önem için herkese 
teşekkür ediyorum.” dedi. Libya 
Akademik Ateşesi Dr. Abdüllatif Latif 
ile Libya Askeri Ateşesi Tuğgeneral 

Ali Turmal da öğrencilere diploma ve 
hediyelerini  verdiler. Tören sonrası 
fotoğraf çektiren öğrenciler, hep birlik-
te kep attılar.  l Tuluhan Kaplan
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Üniversitelerde akreditasyon
Üniversitemiz İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Aysel Aziz ile üniversitelerde akre-
ditasyon sürecini konuştuk. 

Üniversitelerde akreditasyon süre-
cinden ne anlıyoruz?
Üniversitelerde akreditasyon ko-
nusu, 1999 yılında Bologna’da 
toplanan Avrupa’daki ülkelerin 
eğitim bakanlarının toplantısı so-
nucu, adı  “Bologna süreci” olarak 
adlandırılan bir raporun, üye ülke-
lerde uygulanmasına başlanmasıyla 
gündeme geldi. Yükseköğretimde ka-
liteyi arttırmak ve ulusal diplomaların 
uluslararası düzeyde de tanınırlığını 
sağlamaya yönelik bu çalışmalar 
daha sonra farklı yıllarda yapılan 
toplantılarla daha da geliştirildi.
Ülkemizde de yükseköğretim 
kurumlarında uygulanmaya başlanan 
“Fakülte/yüksekokul/enstitü gibi bir 
yüksek öğretim kurumu tarafından 
uygulanmakta olan herhangi bir 
programın, ulusal veya uluslararası 
düzeyde kalite, verimlilik, etkinlik 
gibi belirli performans standartlarına 
sahip olduğunun kanıtlanması” 
olarak tanımlanabilen eğitim akredi-
tasyonu, ülkemizde 2013 tarihinde 
yükseköğretim kurumlarında öğretim 
programlarının Avrupa Kredi Trans-
fer Sistemi (AKTS)’ne göre yeniden 
yapılandırılmasıyla hız kazandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun 
akreditasyon tanımı ve süreci 
şöyledir: 
 «…Bir dış değerlendirici kurum 
tarafından belirli bir alanda, ön-
ceden belirlenmiş akademik ve alana 
özgü standartların bir yükseköğretim 
programı tarafından karşılanıp 
karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve 
dış kalite güvence süreci…»
Üç grupta toplayarak verebiliriz:

• Eğitim-öğretimin niteliğinin 
arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla 
sürekli geliştirilmesi; 
• Eğitim-öğretimin niteliğinin güvence 
altına alınması.
• Yükseköğretimin hizmet sunduğu 
-öğrenci, ailesi ve paydaş sektör gibi  
kesimlere eğitim-öğretimin kalitesinin 
belirli standartlara dayalı olarak 
yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi. 
Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 
ise, iki aşamalı bir süreç vardır: 
  Yüksek öğretim kurumunun kendi ken-
dini dönemsel olarak değerlendirmesi,
  Akreditasyon kurullarının 
değerlendirmesi. 
Dünyada ve ülkemizde iletişim 
fakültelerinin akreditasyonları ile 
ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor?
Dünyada iletişim alanıyla ilgili akre-
ditasyon çalışmaları öncelikle ABD’de 
başladı ve farklı disiplin dallarıyla 
ilgili olarak çok sayıda sivil toplum 
kurumları ve programları akredite 
etmek üzere çalışmalar başladı.
Hemen hemen her alanda 
değerlendirme kuruluşları 
oluşmuştur ve kuruluşlar yalnızca 
ABD’de değil tüm dünyada 
yükseköğretim kurumlarında eğitim/
öğretim akreditasyonu vermektedir. 
Bu kuruluşların en eskisi mühendis-
lik programlarını akredite eden ABET 
kuruluşudur. 
ABD’de iletişim alanıyla ilgili 
olarak da iki önemli akreditasyon 
kuruluşunun adı verilebilir: ACA  
(American Communication Associ-
ation) ve ACEJMC (Accreditaion of 
Communication Education in Jour-
nalism and Mass Communication) . 
Türkiye’de ise akreditasyon işini 
ilk başlatan kuruluş; MÜDEK 
(Mühendislik akreditasyon ve 
değerlendirme Kurulu)dir. Bu 
kuruluş kendinden sonra oluşan tüm 

akreditasyon kuruluşlarına öncülük 
etmiştir. 
Bu konuda iletişim eğitimiyle ilgili 
akreditasyon durumu nedir? 
2015 yılında başkanı bulunduğum 
İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) 
yükseköğretimde akreditasyon 
konusu ile ilgilenmeye başladı. Üç 
yıl süren hazırlık çalışmalarından 
sonra, 30 Ocak 2018 tarihinde 
Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan 
iletişim alanıyla ilgili Akreditasyon 
Tescil Belgesi’ni aldı. Artık Türkiye’de 
ve YÖK kitapçığında yer alan 
Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki tüm 
iletişim fakültelerinin programlarının 
başvuracağı bir akreditasyon 
kuruluşu var: İLAD/İLEDAK, iletişim 
eğitimi programları akreditasyon 
sürecinde iletişim alanı ve 7 farklı 
programın öğrenme çıktılarını 
hazırladı. Bu konuda ayrıntılı bilgi 
için www.İLAD/İLEDAK.org.tr site-
sine bakılabilir.
Üniversitemizin iletişim fakül-
tesinde akreditasyon konusunda 
neler yapılıyor, hedefleriniz neler-
dir?
İletişim fakültesi olarak, ders 
programlarımız Bologna sürecine 
uygun olarak yapıldığından ve 
sürekli güncellenmekte olduğundan 
öğrencilerimizin öğrenim ölçüt-
lerine göre yetiştirilmesine özen 
gösterilmekte. Genel, kültür ders-
leri, alan dersleri, programa özgü 
dersler ile seçimlik derslerin içerik 
ve oranlarını titizlikle inceliyoruz. 
Dış paydaşlarımızdan derslerin 
yapılmasına destek alıyoruz. Ancak 
bu konuda önemli bir eksikliğimiz, 
bu paydaşlarımızla kanıt gösterme 
açısından yapmamız gereken 
çalışmalar var. Ayrıca alt yapımızın da 
giderek iyileştirilmesi gerekiyor… 
l Tuluhan Kaplan

Pulitzer Ödülleri
sahiplerini buldu
Columbia Üniversitesi’nin 

öncülüğünde 14 dalda 
dağıtılan ve gazeteciliğin Oscarları 
olarak bilinen Pulitzer Ödülleri 
sahiplerini buldu.
JOSEPH PULİTZER KİMDİR
Pulitzer 1847 yılında Maca-
ristan’da doğdu. Babası Yahudi 
annesi Alman asıllı Katolikti. 
Pulitzer ailesi 1864 yılında 
Amerika’ya göç etti. Önceleri 
birçok iş dalında çalışan Pulitzer 
1867 yılında gazeteciliğe muhabir 
olarak başladı. Gazetede kısa 
sürede yönetici olan Pulitzer, poli-
tika ile de ilgilendi. 1883’te New 
York’ta World gazetesini satın aldı. 
Karikatür, çizgi roman ve daha 
çok fotoğraf kullanımı gibi yeni-
liklerle küçük gazeteyi dünyanın 
en çok satan yayını haline getirdi. 
Sansasyon ve skandal haberler-
ine daha çok yer veren Pulitzer 
modern gazeteciliğin öncüsü kabul 
edildi. 
ÖDÜLLER VE 
KAZANANLAR
Kamu Hizmeti: New York Times 
gazetesi ve New Yorker dergisi. 
Son Dakika Haberleri: Santa Rosa 
Press Demokrat. Araştırmacı 
Gazetecilik: Washington Post 
gazetesi ekibi. Açıklayıcı Haber: 
Arizona Republic ve USA Today 
personeli.Yerel Haber: Cincinnati 
Enquirer. Ulusal Haber: The New 
York Times ve The Washington 
Post personeli. Uluslararası 
Haber: Claire Baldwin, And-rew 
R.C. Reuters’den Mars-hall ve 
Manuel Mogato. Özel Haber: 
Rachel Kaadzi Ghansah, GQ. 
Yorum: Alabama Medya Gru-
bu’ndan John Archibald. Sa-nat 
Eleştirisi: New York Dergisi’den 
Jerry Saltz. Editoryal Yazı: Des 
Moines Register’dan Andie Dom-
inick. Editoryal Karikatür: New 
York Times’dan Jake Halpern 
ve Michael Sloan. Son Dakika 
Haberleri Fotoğrafçılığı: Ryan 
Kelly, Daily Progress’in. Özel 
Fotoğraf: Reuters’in perso-neli.
DRAMA VE MÜZİK
Kurgu: Less, Andrew Sean Greer. 
Drama: Cost of Living,Martyna 
Majok.Tarih: The Gulf, Jack E. 
Davis. Biyografi: Prairie Fires, 
Caroline Fraser. Şiir: Half-light, 
Frank Bidart. Kurgusal olmayan 
düz yazı: Locking Up Our Own, by 
James Forman Jr. Müzik: Kendrick 
Lamar. l Nursel Eraslan
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Ünlü İngiliz evrenbililmci 
ve fizik profesörü Step-
hen Hawking, 76 yaşında 

hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Mart 
ayının 14’ünde hayatını kaybe-
den Hawking, bilim dünyasını 
yasa boğdu. 21 yaşındayken ALS 
hastalığına yakalanan Hawking için 
doktorlar 2 yıl içerisinde öleceğini 
belirtse de, o herkesi alt etti ve dünya 
bilim tarihine geçti.
Stephen Hawking 1960’ların 
başında 21 yaşındayken tedavisi 
olmayan Amyotrofik lateral skleroz 
(ALS) hastalığına yakalandı. Mo-
tor nöronların zamanla yüzde 

seksenini öldürerek sinir sistemini 
felç eden; ancak beynin zihin-
sel faaliyetlerine dokunmayan bu 
hastalık, Hawking’i tekerlekli san-
dalyede yaşamaya mahkûm etti. 
Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu 
yana sesini de yitirmiş olduğu için, 
koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese 
dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde 
insanlarla iletişim kurabiliyordu. 
Steven Hawking, kuantum fiziği ve 
kara delikler üzerine yaptığı çok 
kapsamlı çalışmalarla tanınıyor. 
Bilimsel araştırmaları 40’ın üzerinde 
dünya diline çevrilen Hawking, bilim 
çevrelerinde Albert Einstein’dan 

sonraki en büyük dahi olarak görül-
mektedir. Son olarak Hawking, 
“Yapay zeka’ya dair tereddütleri olan 
bir bilim adamıydı ve yapay zekaya 
dair en vurgulu cümlesi: Medeni-
yetimizin en kötü olayı yapay zeka, 
sonumuz olabilir açıklamasında 
bulunmuştu. Hawking ‘Potansiyel 
risklere nasıl hazırlanacağını ve 
bundan kaçınacağımızı bilmiyorsak, 
medeniyetimizin tarihindeki en kötü 
olay olabilir. Güçlü otonom silahlar 
gibi tehlikeler ya da birçoğunun ezi-
yete yol açması için yeni yollar gibi. 
Ekonomimize büyük zararlar verebi-
lir” demişti. l Muaz Emin Ayyıldız 

Kişisel veri uyarısı 
maillerinin anlamı neBaşkan adayı ilk robot!
Facebook skandalı tartışılmaya 

devam ederken, ülkemizde faaliyet 
gösteren firmalar kullanıcılara ”Kişisel 
Verileriniz Hakkında Bilgilendirme” 
başlıklı e-posta ve mesajlar gönderme-
ye başladılar. Onlarca farklı firmanın 
gün içerisinde aynı içerikte e-posta-
lar göndermesi bazı kullanıcıların 
endişelenmesine neden oldu. Bilgi-
lendirme e-posta ve mesajlarının 
gönderilme nedeni, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması kanunu. 7 Ni-
san 2016 tarihinde günü yürürlüğe 
giren bu kanun, kişisel verilerin 
işlenmesinde özel hayatın gizliğininin 
yanı sıra temel hak ve özgürlüklerin 
korunması için önemli düzenlemelere 
ev sahipliği yapıyor.
Kısacası, 7 Nisan 2018 firmaların 
gerekli düzenlemeleri yapması için 
son tarihti. Bu nedenle kullanıcılar 
bilgilendirildiler.  l Çağatay Balcı

Dünyada ilk kez bir robot 
belediye başkanlığı için 

aday oldu. Japonya’nın başkenti 
Tokyo’daki Tama City’nin beledi-
ye başkanlığı için adaylığını 
koyan “AI” adlı yapay zekâ tıpkı 
rakipleri gibi seçim kampanyası 
yürütüyor. AI’nın arkasında, 
2014’te de Tama City için aday 
olmuş ancak başarılı olamamış 
Michihito Matsuda bulunuyor. 
Bir internet şirketinde çalışan 
Matsuda, Twitter’da yayımlanan 
açıklamasında, “Yapay zekâ, 
Tama City’yi değişterecek. Yapay 
zekâyla donanmış belediye 
başkanı sayesinde tarafsız ve 
dengeli bir politika güdeceğiz. 
Rüşvete, torpile ve duygusallığa 
yer yok! AI seçilirse 100 kişiden 
99’unun memnun olacak” diye 
konuştu. . l Nazlıcan Tavşancı

Kışla nöbetini 
robotlar devralıyor

70 uygulamaya 
erişim engeli geldi

Konya’da, Akınsoft isimli 
yazılım firmasınca 

kurulan ‘’AkınRobotics’’ 
fabrikasında üretilen ‘’insansı’’ 
robotlar,  Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın projesine talip 
oldu. Akınsoft Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Akın, yapay 
zeka, mekanik ve elektronik 
alanında 9 yıldır Ar-Ge faaliyeti 
yürüttüklerini,bu tecrübeyi 
de kurdukları Türkiye’nin ilk 
insansı robot fabrikası olan 
AkınRobotics’te seri üretime 
geçirdiklerini vurguladı. Sa-
vunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 
‘’Robot Asker’’ projesi çağrısına 
kayıtsız kalmadığını belirten 
Akın ‘Deneyimimizle ve tama-
men milli ve yerli üretimle bu 
göreve hazırız” diye konuştu. 
l Sezen Özel

Ankara 1. Sulh Ceza 
Hakimliği, son dönemde 

kullanımı hızla yaygınlaşan 
GetContact uygulaması ile 
gündeme gelen ve telefon 
numarasından isim sorgulamaya 
yarayan mobil uygulamalarla 
ilgili önemli bir karar verdi. 
Hakimlik, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 
talebi üzerine GetContact’ın da 
aralarında bulunduğu 70 “nu-
mara bul” uygulamasına erişim 
engeli getirdi. Mobil telefon-
lardan başkalarının rehberinde 
nasıl kayıtlı olduğunu öğrenme 
ve numara bulma imkanı 
sunan GetContact ve benzer 
uygulama kullanan kişinin 
rehberinde kayıtlı olan numara 
ve isimleri de kopyalayarak 
kendi veritabanına dahil ettiği 
belirlenmişti. l M.Talha Yazıcı

Ölmeden yapay zeka için uyardı!
Hawking


