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Eğitim milli
bilinçle
şekillenmeli
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin düzenlediği Türk eğitim
sisteminin milli ve yerel özellikler ile dönüşümünün gerekliliğinin ele alındığı “Eğitimi
Yerel ve Milli Düşünmek” isimli
panelin konuşmacılarından AK
Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Dünyanın dijital
bir köy haline geldiği zaman
diliminde karşılıklı etkileşimden
öte, güçlünün, gücü ele geçirenin zayıf olanı yok ettiği bir
zaman diliminde bu kavramları
konuşmak dünden daha zor
hale geldi” dedi. n 3”te

AK Parti İstanbul
Milletvekili Metin Külünk

Üniversiteden
Türk Kızılayı’na
kan desteği
Türk Kızılayı tarafından
yürütülmekte olan “Anne
Baba Abi Oğul Kan Bağışı
Kampanyası”na İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi’nden tam
destek geldi. n 6’da

Prof. Dr. Nabi Avcı (ortada) Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Azmi Ofluoğlu (solda) ve Rektör Prof. Dr. Hacısalihoğlu (sağda) ile birlikte...

‘Yeni Yüzyıl Üniversitesi yeni
alternatiflere öncü olsun...’
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde yeni akademik yılın ilk dersini Prof. Dr. Nabi Avcı verdi. “Yeni
Yüzyıl Üniversitesi yeni alternatiflere öncü olsun” diyen Prof. Dr.
Nabi Avcı, “Mühendis, hukukçu,
hekim hangi öğrenci adayı olursanız olun kulvar değiştirmek
durumunda kaldığınız zaman birer
altın bileziğe ihtiyacınız var”
diyerek, ana dilin önemine de
vurgu yaptı. n 3’te

İÇİNDEKİLER
Yönetmen İsmail Güneş
Yeni Yüzyıl’a konuk oldu n 5’de
Üç hocamız prestijli
derneğin yönetiminde n 5’de

Büyüklerimize
anlamlı ziyaret

n

6’da

Yapay zekalı robotlara
karşı şansımız kaç? n 8’de

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu (solda) ve
Rektörümüz Prof. Dr. Hacısalihoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi büyüyor
Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) tarafından 2009 yılında kurulan
ve vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen eğitim kurumu olan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2018’de başlatacağı yeni yatırımlarla
tüm alanlarda eğitim veren bir kuruma dönüşecek. n 2’de
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Yeni Yüzyıl Üniversitesi büyüyor
Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı
(VASEV) tarafından 2009
yılında kurulan ve vakıf
üniversiteleri arasında en
çok tercih edilen İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
2018’de başlatacağı yeni
yatırımlarla tüm alanlarda
eğitim veren bir kuruma
dönüşecek.

150 milyon dolar
yatırım yapılıyor

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne hayat veren VASEV’in,
kısa bir süre içinde başlatacağı
Yeni Yüzyıl Okulları projesi, Tıp
Fakültesi Hastanesi, kız ve erkek
yurtları ve ek bina projeleri ile
yaklaşık 150 milyon dolar tutarında bir yatırım öngördüğünü
kaydeden Dr. Azmi Ofluoğlu,
bu yatırımlar için de yaklaşık
7 bin kişilik bir istihdamın
öngörüldüğünü söyledi. Eğitimdeki başarılarının yurt içinde
ve yurt dışında verilen ödüllerle
takdir edildiğini belirtti.

İ

stanbul Cevizlibağ’daki yerleşkesinde 11 bin öğrenciyle
Türkiye’nin göz bebeği vakıf
üniversitelerinden biri olan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
yükseköğrenimin yanı sıra; anaokulu,
ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi ile
ülkemizin en büyük eğitim yuvalarından birine dönüşecek. İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi’ni bünyesinde
barındıran Vatan Sağlık ve Eğitim
Vakfı(VASEV), önümüzdeki yıl
(2018) toplam 150 milyon dolarlık
yatırım atağı başlatarak yeni okullar
açacak. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr.
Azmi Ofluoğlu, üniversitenin Cevizlibağ yerleşkesinde düzenlediği basın
toplantısında, eğitimin tüm alanlarında var olabilme projesinin uzun
süredir gündemlerinde oluğunu altını
çizerek, “Yeni Yüzyıl markasını eğitimin tüm alanlarında faaliyet gösteren
bir eğitim yuvası haline dönüştürmek
için gerekli projelendirmeyi yapmış bulunuyoruz. Yükseköğrenim
alanında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin elde etiği başarıların rehberliğinde; anaokulu, ilkokul, ortaokul
ve lise düzeyinde eğitim veren bir
kurum olmak üzere 2018’de yola
çıkarak, yeni okullarımızı en kısa
sürede eğitime kazandıracağız. “Yeni
Yüzyıl Okulları” ismiyle eğitim-öğretim hayatına kazandıracağımız okullarla çağdaş bilimin ışığında, ülkesini
seven, Atatürkçü nesiller yetiştirmeyi
hedefliyoruz” dedi.
“Üniversite Büyüyor”
Cevizlibağ’da halen hizmet vermekte
olan üniversite yerleşkesinin kapasitesinin daha çok öğrenciye daha iyi
hizmet vermek amacıyla büyütülmekte olduğunu ifade eden Dr. Azmi
Ofluoğlu, Tıp Fakültesi hastanesinin
ise 2019 sonuna hazır olmasını
hedeflediklerini söyledi.
Dr. Ofluoğlu şöyle konuştu: “Cevizlibağ’daki mevcut binamızın yanındaki
toplam 10 bin 807 metrekare alana

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu basın toplantısında.

sahip yeni ek binamızın inşaatı hızla
sürüyor. Bu binamızın 2018 yılında
tamamlanmasıyla öğrencilerimize
sunduğumuz eğitim-öğretim imkânlarını daha da artıracağız. Halen
hizmet vermekte olan binamızda inşa
edilecek spor tesisimiz sayesinde ise
öğrencilerimiz basketbol, voleybol,
hentbol, futbol gibi pek çok spor
dallarında kendisini geliştirme
imkânına sahip olacak. Sancakte-

pe’deki yeni Tıp Fakültesi hastanemiz
ile aynı yerleşkede bulunacak olan
kız ve erkek öğrenci yurtlarını en kısa
sürede hizmete sokuyoruz. İnşaatına
başlanacak olan hastanemiz, tıp ve
sağlık bilimleri alanında eğitim alan
öğrencilerimizin eğitimi ile bölge
insanına sağlık hizmeti sunulabilmesi anlamında önemli bir ihtiyaca
cevap verecek.”
l

İrem Şentürk - Berkem Akyürekli

Rektör Prof. Dr. Hacısalihoğlu,

“Öğretmen odaklı
olmalıyız”

Y

eni Yüzyıl Okulları projesinin,
Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin
öğrenci altyapısını oluşturma
fikrinden kaynaklandığını belirten
Rektör Prof. Dr. Hacısalihoğlu
şöyle konuştu: “Yükseköğrenim
alanında İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi’nin elde etiği
başarıları; anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve lise düzeyinde eğitim
verecek olan Yeni Yüzyıl Okulları’nda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2018’de yola çıkarak,
yeni okullarımızı en kısa sürede
eğitime kazandıracağız. Eğitimde
bugün devrim yapabilmemiz için
öğretmen odaklı olmalıyız. Yeni
okullarda da öğrencilerin okullarına severek gidecekleri ortamları
oluşturacağız. ”
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Kalp kalbe
konferansı

İ

Panel sonrası plaket verilirken (Soldan sağa) Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Levent Eraslan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Konya Ekol Koleji Müdürü Dr. Mehmet Birekul, Doğru Cevap
Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu,

Milli bilinci yeniden
inşa etmek zorundayız

Üniversitemizde Türk eğitim sisteminin milli ve yerel özellikler ile dönüşümünün gerekliliğinin ele alındığı
“Eğitimi Yerel ve Milli Düşünmek” isimli bir panel düzenlendi. Panelde konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Yerliliği ve milliliği güncellemek, milli bilinci yeniden inşa etmek zorundayız” dedi.

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi konferans salonunda
düzenlenen Beslenme ve
Diyetetik bölümü 1. sınıf
öğrencilerinin hazırlamış
olduğu “Kalp Kalbe” adlı
konferansta Operatör Doktor Ayhan Atakan, Diyetisyen
Büşra Düzyol, Diyetisyen
Nurdan Balakçı Doğan ve Diyetisyen Gözdenur Çavuş’u
ağırladı.
19 Aralık 2017 tarihinde,
düzenlenen konferansta; Kalp
Damar Hastalıkları, Kolesterol,
Hipertansiyon, Antioksidan
gibi önemli konulara
değinildi. Konferansa özellikle “Beslenme ve Diyetetik”
bölümü öğrencilerinin yoğun
ilgi gösterdi. Kalp kalbe konferansı sonunda öğrencilere
birer katılım belgesi verildi.

M

oderatörlüğünü İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Erol Ülgen’in yaptığı panele,
konuşmacı olarak AK Parti İstanbul
Milletvekili Metin Külünk, Kırıkkale
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Levent Eraslan, Konya Ekol Kolej’inden Dr. Mehmet Birekul ve Doğru
Cevap Eğitim Kurumları Yönetim
Kurulu Başkanı Ramazan Akarsu
katıldı.
Panelin açılış konuşmasnı yapan
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu “Eğitim
sisteminin yıllardır arzuladığımız,
başarmak istediğimiz hale gelmesi
için yol almamız gereken çok önemli
süreçler var. Kurumsallaşması, yerleşik hale gelmesi, kuşaktan kuşağa
aktarımında sorunsuz işlemesi her
şeyden önemlisi milli, yerel düşünerek bütün birikimlerimizi bir değerle
taçlandırıp evrensel buluşmayı bu
yönde yapabilme başarısı son derece
önemlidir. Böylelikle uluslararası
düzeydeki eğitim, bilim, akademik
ne kadar bu anlamda paylaşıma açık
havuz varsa, oraya kendimiz olarak
bizim katacağımız değerlerle hemhal
olabilmek önemlidir ve hedefimiz bu
olmalıdır” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk

Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu

Panele Ankara’dan görüntülü
olarak bağlanan AK Parti İstanbul
Milletvekili Metin Külünk, yaptığı
konuşmada eğitimin millilik ve
yerellik sorununa değinerek “Tarım
toplumunda yerli ve milli olmak
belki çok kolaydı, sanayi toplumunda
eh biraz daha kolaydır. Ama şimdi
dünyanın dijital bir köy haline geldiği
zaman diliminde karşılıklı etkileşimden öte, güçlünün, gücü ele geçirenin zayıf olanı yok ettiği bir zaman
diliminde bu kavramları konuşmak
dünden daha zor hale geldi. Gücü
elinde bulunduranın ekonomiyi,
ahlaki ilişkiler, ve hukuku belirlediği

boyutta, yerliliği ve milliliği güncellemek, milli bilinci yeniden inşa etmek
zorundayız. Eğitim eğer milli bilincin
ışığı doğrultusunda şekillendirilirse,
bizi küresel ölçekte yeniden farklı bir
sözü söyleyerek insanlık için ümit
merkezi olan Anadolu topraklarında
yükselişin varlığını pekiştirecektir”
dedi.
Panel, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr.
Azmi Ofluoğlu ve İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yaşar Hacısalihoğlu’nun panelistlere
plaket takdiminin ardından sona erdi.
l

Tuluhan Kaplan - Ezgi Kaya

Sporcu beslenmesi
nasıl olmalı

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’in Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Hakkı Cüneyt Ulutin sporcu
beslenmesi konferansında
açılış konuşmasını yaparak
judo hakkındaki önemli
bilgilerini konuklarla paylaştı.
Personel Trainer Murat Bür
ve Uzman Diyetisyen Cenk
Özyılmaz katılımcılara tecrübeli oldukları alan hakkında
bilgilerini aktardılar. 		
Konferans katılımcılara sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.
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Prof. Dr. Nabi Avcı, Akademik Yıl’ın
açılışında ilk dersi verdi.’

Boğazın rengine
NASA açıklaması

D

aha önce de turkuaz
rengine bürünen İstanbul
Boğazı kimilerinin beğesini kazanırken kimilerinde de merak
uyandırdı. Amerikan Havacılık
ve Uzay Dairesi (NASA) olaya
ilişkin açıklama yaptı. Yapılan
açıklamada renk değişiminin
planktonlar yüzünden olduğu belirtilerek şöyle denildi;
“Planktonlar hareket kabiliyeti
olmayan tek hücreli canılardır.
Denizlerdeki akıntılar
sayesinde hareket edebilirler,
üreme dönemlerinde dünyadaki okyanusların bazı belirgin
yerlerine toplanırlar ve bu
sayede görüntüleri gözükür. Bu
sebeple de denizdeki su rengi
değişir” l Dilan Şayan

‘Yeni alternatiflere öncü
olmak Yeni Yüzyıl’a yakışır’
Milli Eğitim, Kültür ve Turizm eski Bakanı, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı,
yeni akademik yıl açılışında verdiği ilk derste yeni alternatiflere öncülük etmenin
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne çok yakışacağını belirtti.

İ

Mesleğimi
tanıyorum günü

E

czacılık Kulübü
(YYUPSA) tarafından
ikinci kez “Mesleğimi Tanıyorum Günü” adlı konferans
düzenlendi. Üniversitemiz
Eczacılık Kulübü öğrencileri
tarafından yapılan etkinlik 6
Aralık’ta konferans salonunda
gerçekleştirildi. Konferansta
Eczacılık Bölümü öğrencilerine
Uzman Eczacı Hülya Kayhan,
Ayuverdik Dr. Koshlendra
Pratap ile beraber yoga uzmanı
Rishi Romeo Nath da sunum
ve anlatımlarıyla mesleki
deneyimlerinden bahsettiler. Geleceğin eczacı adayları
değerli uzmanların görüşleri
ile meslekleri hakkında bilgi
sahibi oldular.

Çerçeve yasaya ihtiyaç var

Y

eni bir çerçeve yasayla üniversitelerin önünü açmak gerektiğini belirten
Prof. Dr. Nabi Avcı yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “27 üniversite için hazırlanmış olan YÖK yasası o dönem belli
amaçlara hizmet eden kendi içinde bir iç
tutarlılığı olan bir düzen getirmişti. Ama
artık bu gerek sayısal nicel artış, gerek
niteliksel farklılaşma nedeniyle bizim
eski YÖK yasası kadar merkeziyetçi
olmayan bir çerçeve yasaya ihtiyacımız

var.” İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu
ise konuşmasında şunları söyledi;
“Sevgili gençler siz bizim öznemiz, varlık
nedenimizsiniz. Temel düsturumuzla
hemhal olmanızı isteriz. Tek kelime.
Bunun altını üstünü her tarafını saçaklarını zenginleştirerek elbette bu temel
düsturu yaşatacağız. Biz değer üreten,
ürettiği değeri de paylaşan üniversite
olmak istiyoruz.”

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi‘nin 2017-2018 Akademik Yılı,
Milli Eğitim, Kültür ve Turizm
eski Bakanı Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı’nın verdiği
ilk dersle başladı. Burada yaptığı
konuşmada vakıf üniversitelerinin
önünün açılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Nabi Avcı, Yeni Yüzyıl
Üniversitesi’nin yeni alternatiflere öncülük etmesini Yeni Yüzyıl
Üniversitesi’ne çok yakışacağını belirtti.
Avcı,“Mühendis, hukukçu, hekim
hangi öğrenci adayı olursanız olun
kulvar değiştirmek durumunda
kaldığınız zaman birer altın bileziğe
ihtiyacınız var” diyerek, ana dilin
önemine vurgu yaptı.
Türkiye ve Dünya’da eğitim sistemi
hakkında detaylı bilgiler veren Prof.
Dr. Avcı, yeni akademik yılın hayırlı,
olması dileklerinde bulunarak
konuşmasını noktaladı. İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar
Hacısalihoğlu ise Nabi Avcı’nın dile
getirdiği ‘Yeni Yüzyıl’da yeni üniversite’ sloganı için teşekkür etti.
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Üç hocamız prestijli
derneğin yönetimine girdi

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden üç öğretim üyesi,
dünyanın en prestijli ve en çok
tercih edilen bilim destekleme kuruluşlarından olan Alexander Von
Humboldt Vakfı’nın Türkiye’deki
bursiyerlerini çatısı altında toplayan
yönetim kuruluna seçildi.
Adını Alman araştırmacı Alexander
Von Humboldt’ tan alan vakıftan burs
alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gül Baktır ve Prof. Dr.
Ahmet Mengi ile İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Koray
Humboldt Bursiyerleri Derneği’nin
Yönetim Kurulu’na seçildiler. Yapılan
seçim sonrası Prof. Dr. Gül Baktır
dernek başkanlığına seçilirken, Prof.
Dr. Ahmet Mengi ise derneğin genel
sekreterliğine getirildi. Vakıf, Almanya’dan ve diğer ülkelerden önde
gelen bilim insanları arasında bilim-

Rehberlik birimi
hizmetinizde

Prof. Dr.
Gül Baktır

Prof. Dr.
Ahmet Mengi

sel işbirliğini ve uluslararası kültürel
diyalog ve akademik çalışmayı teşvik
etmek için çalışmalar yapıyor. Burslar
her hangi bir ayrım yapılmaksızın
fen, sosyal, mühendislik, tıp, ziraat
ve diğer bilim dallarında veriliyor.
En fazla bursiyerin geldiği ilk 10

Prof. Dr.
Fatma Koray

ülke ABD, Çin, İngiltere, İspanya,
Fransa, Brezilya, Kanada, Hindistan,
İtalya ve Japonya olarak göze çarparken, Humboldt Vakfı ülkemizde
1953 yılından bugüne dek tüm bilim
dallarında yaklaşık 450 Türk bilim
insanına araştırma bursu verdi.

ADK gündem
için toplandı
Ü

niversitemizin en aktif
kulüplerinden olan Atatürkçü
Düşünce Kulübü yeni üyelerle bir
arada bulunmak, gündemden onların
da haberlerinin olmasını sağlamak
ve farklı düşüncelerle fikir alışverişi
yapabilmek için 20 Aralık Çarşamba
günü saat 11.30’da üniversitemizde
bir gündem toplantısı yaptı.
Toplantıya farklı
bölümlerden
üyeler katılım
sağladı. Her
görüşten gazeteler toplantıya
katılanlara
dağıtılmak suretiyle bilgilenme
ve yorumlama
süreci başlamış oldu. 		
Tanışma ve ilk yorumu yapma amaçlı
konuşmaya da ilk başlayan isim;
Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı
Hukuk Fakültesi öğrencisi Ertan
Türkoğlu oldu.
Gündem toplantısı sonunda, katılanlar toplantının çok verimli geçtiğini ve üniversitemizde bu şekilde
gündeme dair bilgilenme amaçlı
toplantıların sıklaşması gerektiğini
vurguladı. l Büşranur Demirörs

Edebiyat ve Kültür Kulübü adına İsmail Güneş’e (solda) Fen Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen (sağda) plaket takdim etti.

Yönetmen İsmail Güneş
Yeni Yüzyıl’a konuk oldu
İ
stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Edebiyat ve Kültür Kulübü,
ünlü yönetmen ve senarist İsmail
Güneş’i konuk etti. “Edebiyat ve
Sinema” üzerine gerçekleşen söyleşi,
Üniversitemizin konferans salonunda yapıldı. Etkinliğe İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Senarist ve yönetmen İsmail Güneş,
“sanat” kavramına vurgu yaparak,
sanatın iyi ve kötü olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Sanatın kötü

tarafını barındıran gişe filmlerine
gönderide bulunan konuşmacı,
Kervan 1915 filminin yapım, tanıtım
ve geri çekiliş sürecini anlatarak
“100 yıldır beklenen filmi çektik ama
beklenen seyirciyi elde edemedik”
dedi. Türk dizileri ve sinema filmlerine değinen Güneş, “Günümüzde
televizyon sektörü edebi eserlerin
uyarlamalarını doğru biçimde
yapmıyor. Diziler gerçek hayatı
yansıtmıyor, daha çok kadın-erkek
ilişkilerini ele alıyor” dedi.

l

Dilan Şayan - Bilal Öksüz

Ü

niversite Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
Birimi faaliyetlerine başladı.
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi, öğrencilerinin; bireysel, sosyal
ve akademik gelişimlerine
yardımcı olabilmeyi amaçlıyor.
Birim, öğrencilerin karşılaşılan
problemlerle baş etme becerisi
geliştirebilmelerini, üniversite yaşamlarına uyumlarını
kolaylaştırabilmeyi, kendilerini
daha iyi tanımalarına destek
olabilmeyi, sağlıklı kararlar
alabilmelerini ve sağlıklı
iletişim becerileri kazanabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Birimde tüm hizmetler ücretsiz
veriliyor.

İnovasyon ve
Girişimcilik Konferansı

T

ürkiye Cumhuriyeti
Ekonomi Bakanlığı ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) katkılarıyla İstanbul
Kongre Merkezinde Türkiye
İnovasyon ve Girişimcilik
Haftası düzenlendi.Etkinlikleri
6-9 Aralık tarihleri arasında
İstanbul Kongre Merkezi’nde
gerçekleşti.
Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri Nisa Ebru
Örenç ve Burak Gün, yaptıkları
CNC sistemini tanıtarak “Geri
dönüşüm malzemelerini kullanarak ürettiğimiz bu cihaz
ile istenilen görseli yazdırabiliyoruz. İleride birçok alanda
üretim faaliyetlerine faydalı
olabilecek bir ürün” dedi.

5

GAZETE YENİ YÜZYIL I HABER

6 ARALIK 2017

GAZETE
YENİ YÜZYIL
İmtiyaz sahibi:
İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi adına
Rektör Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu
Genel Yayın Müdürü:
Prof. Dr. Sacide Vural
Yayın Koordinatörü:
Öğretim Görevlisi
Murtaza Gürler
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Yrd. Doç. Dr. Yücel Sarı
Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Sacide Vural,
Yrd. Doç. Dr. Yücel Sarı,
Yrd. Doç. Dr. Kezban Karagöz,
Yrd. Doç. Dr. Seher Şeylan
Editörler:
İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yeni Medya ve Gazetecilik
Bölümü ikinci ve üçüncü sınıf
öğrencileri.

Fotoğraf: Hüseyin Akaras

Türk Kızılayı’na kan desteği

T

ürk Kızılayı tarafından yürütülmekte olan “Anne
Baba Abi Oğul Kan Bağışı Kampanyası”na İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden tam destek geldi.
Türk Kızılayı tarafından yurt genelinde yürütülmekte olan
“Anne Baba Abi Oğul Kan Bağışı Kampanyası’na İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri ile personeli büyük ilgi
gösterdiler.
Herkesin, her zaman kana ihtiyaç duyduğu fikriyle yola
çıkan kampanya kapsamında, 12-13 Aralık 2017 tarihleri

Telefon:
444 5 001
Faks:
0 (212) 481 40 58
E-Posta Adresi:
gazete@yeniyuzyil.edu.tr
Web Sitesi:
www.yeniyuzyil.edu.tr

Büyüklerimize
anlamlı ziyaret

Gazetemizde yayınlanan
yazılar kaynak belirtilmek
suretiyle yayınlanabilir.

Gazete Yeni Yüzyıl
basın ilkelerine uymayı
taahhüt eder.

l

Mehmet Konukçu - Senanur Buldur - Sezen Özel

Mimar adayları
için cam eğitimi
Ü

Adres:
Cevizlibağ Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi,
Yılanlı Ayazma Caddesi
No:26, 34010
Zeytinburnu / İstanbul

Fotoğraflar izin alınmadan
kullanılamaz.

arasında Üniversitemize gelen Kızılay Ekibi, kan bağış
noktaları oluşturdu. Sabah 9.30 ile akşam 17.30 saatleri
arasında faaliyet gösteren merkeze çok sayıda öğrenci, akademisyen ile okul çalışanı gelerek kan bağışında bulundular. Bağış kampanyasının çok verimli geçtiğini söyleyen
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Kızılayı Kulubü
öğrencileri, bu sayede çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaşılacağını belirttiler.

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Kulübü yeni yıla yalnız girecek olan
büyüklerimizi unutmayıp 22 Aralık günü Mecidiyeköy’deki Nezih Yaşlı Bakımevini ziyaret ettiler. Öğrenciler
yaptıkları bu ziyarette bakımevindeki yatılı yaşlılara kupa
bardak, meyve kasesi, çoraptan oluşan hediye paketleri ve
kırmızı karanfil hediye ettiler. l Buse Zorbay

niversitemiz, 5 Aralık 2017 tarihinde üniversitemizin konferans salonunda Orta Doğu
Teknik Üniversitesi mezunu Yüksek Mimar Yücel
Akyürek’i ağırladı.
“Cam-Cama” adlı
konulu konferansta eğitimci olarak
katılan Yüksek Mimar
Yücel Akyürek, cam
konusunda önemli
bilgiler verdi. Yücel
Akyürek, isteğim cam
hakkında genel bilgi
ve sağlam bir alt yapı
oluşturmaktır diyerek eğitimin amacına
vurgu yaptı.
Araba alır gibi cam
alamazsınız diyerek mimarların doğru cam seçmekle yükümlü olduğunu belirtti. Aynı zamanda enerjiyi verimli kullanarak az enerji ile çok iş
yapmaktır diyen Akyürek, yalıtım üzerinde önemli
konulara değindi. Yüksek Mimar Yücel Akyürek,
konferans bitiminde öğrencilerin sorularını cevapladı. l Ebrar Rümeysa AK
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Prof.
Dr. Ayşe
Mine
Küçüker

Mikrobiyal
Endokrinoloji

İ

Yeni Yüzyıl: 3 Kültür: 0

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Futbol Takımı, İstanbul
Üniversiteler Arası 1. Lig’inde Kültür Üniversitesi Futbol
Takımı’nı 3-0 yendi. 24 Kasım günü Sefaköy Kartal
Stadı’nda oynanan maçta Güngör Odacı antrenörlüğündeki
futbol takımımız karşıyaşmaya etkili başladı. Serhat’la 1-0
üstünlüğü sağlayan ekibimizin 2. golü bulması çok güç ol-

madı. Can’ın asistini gole çeviren Abdullah skoru 2-0 yaptı.
Kaptan Eren’in golüyle takımımız 3-0 galip gelmesini bildi.
Futbol takımımız 21 Aralık tarahinde de Boğaziçi Üniversitesi ile karşılaştı. Eren'in golüyle öne geçen takımımız
rakibimizin golüne engel olamayınca karşılaşma berabere
sonuçlandı. l Çağdaş Döveç

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından
düzenlenen seminerlere bir
yenisini daha eklendi.Tıbbi
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ayşe Mine
Küçüker’in konuşmacı olduğu
“Mikrobiyal Endokrinoloji”
adlı seminer 13 Aralık 2017
tarihinde düzenlendi. Çok
sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen seminerde
Küçüker, “Mikrobiyal Endokrinoloji Mikrobiyal; mikroorganizmaların neden olduğu olay
anlamında tıpta sıkça kullanılan
bir kelimedir. Endokrinoloji ise
iç salgı bezlerinin oluşturduğu
bir sistemdir buna Endokrin
sistem denir” dedi. l Nurdan Yasa

Basketbolda
lige devam...

İ

Net galibiyet

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bayan Voleybol
Takımı, İstanbul 1. Ligi’nde 17 Aralık 2017 tarihinde
oynanan maçta Gedik Üniversitesi’ni mağlup etti. Setlerde üstünlüğünü koruyan Oğuz Hakkı Savur yönetimindeki takımımız maçı 3-0 galibiyetle tamamladı.

stanbul Basketbol 1.Ligi B Grubu’nda istenilen
sonuçları alamayan üniversitemiz basketbol takımı
21 Aralık perşembe günü Kadir Has Üniversitesi ile
oynadığı Play Out karşılaşmasını 62-56’lık skorla
kazanarak gelecek sezonda takım koçu Arda Atabay
önderliğinde İstanbul Basketbol 1. liginde devam etmeye
hak kazandı. Basketbol takımımıza gelecek sezonlarda
başarılar diliyoruz. l Esat Gökhan Kanat

Bilinçli Diyet ve
Diyabet Konferansı

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
öğrencileri, “Bilinçli Diyet
ve Diyabet” isimli konferans düzenledi. 13 Aralık
günü konferans salonunda
düzenlenen etkinliğin açılış
konuşmasını Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Cüneyt Ulutin yaptı.
Konferansın ikinci oturumunda Diyetisyen Seda Aslan
‘diyabet’ konusunda detaylı
bilgiler verdi. Diyetisyen
Hande Nur Çırak ise ‘Diyabetli
hastalarda spor mekanizması’
hakkında bilgilendirici bir
sunum gerçekleştirdi.

l

Esat Gökhan Kanat

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
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Teknoloji Haberleri

Sigara işitme
kaybına yol açıyor

K

anser, kalp hastalığı, solunum problemleri ve daha
nicesi... Sigara içme alışkanlığınızla bağlantılı sağlığınızı
tehdit eden riskler bunlarla
sınırlı değil. Eğer sigara içiyorsanız ya da sigara içen biri ile
yaşıyorsanız işitme sağlığınız
da risk altında demektir.
Yapılan bilimsel araştırmalara
göre sigara içenlerin, içmeyenlere kıyasla işitme kaybına
uğrama olasılığı yüzde 70 daha
yüksek! Sigaradan dolayı bir
işitme kaybı yaşıyorsanız,
yapacağınız ilk iş işitme
kliniklerini ziyaret edip gerekli
testleri yaptırmak olmalı.
l

Bir robota
vatandaşlık verildi
BBC

Türkçe’nin haberine göre, yaşlılara ve ziyaretçilere parklarda gezerken yardım etmesi
için Hong Kong merkezli ‘Hanson Robotics’ tarafından
geliştirilen ‘Sophia’ adlı robota Suudi Arabistan tarafından
vatandaşlık verildi. Göz teması kurmak ve insanları tanımak için kameraları ve özel yazılımı olan ‘Sophia’, sesleri
algılayabiliyor ve insanlarla konuşabiliyor.

‘Sophia’, kendisine vatandaşlık verilmesinin ardından,
“Dünyada vatandaşlık alan ilk robot olmaktan onur ve
gurur duyuyorum” dedi. Sophia, “İnsanların farklı insanlarla aynı duyguları ve ilişkileri paylaşacakları birilerini
bulmasının harika olduğunu düşünüyorum. Eğer bir
aileniz varsa şanslısınız. Bence bu hem robotlar, hem de
insanlar için geçerli” diye konuştu. l Tuluhan Kaplan

Hıdırellez
UNESCO
listesinde

l

Berk Erdem

Vücut ısısıyla
kripto para!

K

ripto paralarına olan ilginin artmasıyla birlikte Hollandalı bir firma vücut ısılarını
kullanarak dijital para kazanma
imkanı sağlayan bir çeşit giysi
türü geliştirdi. Hollanda’da
loHO adlı şirketin geliştirdiği giysi sayesinde vücut ısısı
enerjiye çevrilecek ve enerji
ile madencilik yapılacak para
kazanılıyor. Coin mantığında
yapılan madencilik sayesinde,
şirketin şimdiden 17 bin dijital
para ortaya çıkardığı biliniyor.
2015 yılında kurulan loHO
şirketinin hadeflerinden biri
ise yapay zekaya karşı insan
gücünün egemen kılınması
olarak gösteriliyor.
l

Oğuzhan Bahadır

Yeni nesil robot
gazetecilik!

K

ültür ve Turizm Bakanlığı,
Hıdırellez’in UNESCO İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, Türkiye ile
Makedonya’nın birlikte hazırlayıp
2016 yılında UNESCO’ya sunduğu
“Bahar Kutlaması: Hıdırellez” çok
uluslu ortak dosyasının, Güney Kore’nin Jeju Adası’nda gerçekleştirilen
Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması 12. Hükümetlerarası
Komite Toplantısı’nda değerlendirildiği bildirildi. Değerlendirme sonucunda, Hıdırellez’in UNESCO’nun
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildiği
ifade edilerek, bu durumun uluslararası alanda karşılıklı kültürel saygı
ve anlayışı güçlendirmeye yönelik
olarak Türkiye’nin gerçekleştirdiği
faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

Azra Nur Vatansever

H

Yapay zekalı robotlara
karşı şansımız yüzde 10
G

üney Afrika asıllı Uzay aracı ve
roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk yapay
zekanın büyük tehlike olabileceğini belirterek yapay zekaya sahip
robotlara karşı insanlığın hayatta
kalma şansının yüzde 5 ila 10
arasında olduğunu açıkladı. Musk

buna çözüm olarak insanların da
yapay zeka gibi bir beyin yapısına
sahip olması gerektiğini belirtmişti.
Musk daha önceki açıklamalarında
kendisini Kuzey Kore’nin nükleer
saldırısından daha çok yapay zeka
konusundaki yarışın endişelendirdiğini açıklamıştı. l Esra Katılmış

aber için, verileri analiz etmek ve sonuçları
elde etmek için geliştirilen
algoritmalar, verilerin toplanmasından ve analiz edilmesinden,haberlerin oluşturulmasına ve yayınlanmasına kadar,
haber üretim sürecinin her
adımını otomatikleştirmeyi
sağlamaya başladı.Son yıllarda, yapılandırılmış verilerden
otomatik olarak haber üretmek
için algoritmaların kullanılması, gazetecilik endüstrisini derinden etkiliyor.Robot
gazeteciliği olarak bilinen
teknolojik yenilik, bilgisayar
gazeteciliği alanında yeni bir
olgu olarak karşımıza çıkıyor.
l

Karanfil Ökten

