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Askıda kitap
var projesi: ‘Al
götür oku getir’
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
öğrencileri “Askıda kitap var
projesi” adı altında yeni bir çalışma başlattılar. Bu çalışma ile kitaplıklarda bekleyen, okunmayan
kitaplar okulun kütüphanesine
bağışlanabiliyor ve okumayan kitaplar ile değiş tokuş yapılabilmesi sağlanıyor. n 6’da

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü (ortada) Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Azmi Ofluoğlu (solda) ve Rektör Prof. Dr. Hacısalihoğlu
(sağda) ile birlikte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin ‘Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri’ ile ‘Adli Bilimler’ Laboratuarlarının açılış töreninde.

Tıp Fakültemiz
‘World Directory
of Medical School’
listesine alındı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi “World Directory
of Medical School” (Dünya Tıp
Okulları Listesi) grubuna alındı.
Böylece mezunlarımızın ABD’de
hekimlik yapabilmeleri için gerekli
olan sınava girebilmeleri mümkün
olacak. n 5’te

Teknoloji Bakanı Özlü’den
gururlandıran iki açılış...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin ‘Yaşam Bilimleri ve
Teknolojileri’ ile ‘Adli Bilimler’
Laboratuvarlarının açılışı Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Faruk Özlü tarafından yapıldı..

İÇİNDEKİLER
Yaşam kalitesi
ve egzersiz

n

3’te

Doğum öncesi
hazırlık okulu

n

4’te

Emre Yusufi’yi
konuk ettik

n

5’da

Mini buzul çağı
geliyor mu?

n

8’de

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. C. Günseli İşçi, Polonya’da verdiği bir derste.

Erasmus ile Avrupa’dayız

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve
üniversitemiz Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. C. Günseli İşçi, Gazete
Yeni Yüzyıl’ın sorularını yanıtladı. n 7’de

Açılışta konuşan Bakan Özlü, Türkiye’yi bilim merkezi, teknoloji üssü ve
ileri sanayi ülkesi yapmaya kararlı
olduklarını söyledi. Özlü “Hedefimiz
tamamen milli ve yerli alt yapımız
ile, gücümüzle ve inancımızla
gerçekleşecektir. 2017 bilimin,
teknolojinin ve üretimin yerli ve milli
temellere dayandırılması için önemli
mesafeler kat ettiğimiz bir yıl oldu.
Bu yıl da her alanda milli ve yerli
üretim için seferber olacağımız yıl
olacak” diye konuştu. n 2’de
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Yaşam Bilimleri
ve Teknolojileri
Laboratuvarı

Y
Laboratuvarların açılış töreninde kurdelayı (soldan sağa) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Zeytinburnu Belediye
Başkanı Murat Aydın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu birlikte kestiler.

‘Milli ve yerli üretim
için seferber olacağız’
Bakan Dr. Faruk Özlü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin ‘Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri’ ile ‘Adli Bilimler’
Laboratuvarlarının açılışında yaptığı konuşmada “Hedefimiz tamamen milli ve yerli alt yapımızla, gücümüzle ve
inancımızla gerçekleşecektir. 2017 yılı bilimin, teknolojinin ve üretimin yerli ve milli temellere dayandırılması için
önemli mesafeler kat ettiğimiz bir yıl oldu. Bu yıl da milli ve yerli üretim için seferber olacağımız yıl olacak” dedi.

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin
‘Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri’ ile
‘Adli Bilimler’ Laboratuvarlarının

Üniversiteler
bilgi üretmeli

T

ürkiye’deki bütün eğitim
kurumlarının, üniversitelerin
bilgi üretmesini istediklerini vurgulayan Özlü şöyle konuştu: “Bu
çerçevede üniversitelerin bilimsel
kapasitelerini genişletmelerine
büyük önem veriyoruz. Temel
hedefimiz değer odaklı üniversite ve eğitim olmalıdır. Bilimde,
teknolojide, sanatta, kültürde
ve sanayide ortak değerlerimiz
millilik ve yerliliktir. Bu slogan
değildir, slogan olmadığının
göstergesi bizzat yaptıklarımız,
programlarımız ve o programlarda ortaya koyduğumuz önceliklerimizdir. İddiamızı icraatlarımızla ortaya döktük. Milli ve
yerli duruşumuzu tek istikamet
olarak tespit ettik.”

açılışı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü tarafından yapıldı.
Açılışa, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı
sıra, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi
Ofluoğlu, Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu,
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat
Aydın, öğretim üyeleri ve öğrenciler
katıldı.
Açılış töreni öncesinde İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya ‘Yaşam
Bilimleri ve Teknolojileri’ Laboratuvarı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu
da ‘Adli Bilimler’ Laboratuvarı hakkında bilgi aktardı. Sunumun ardından
laboratuvarların açılışına olan katkılarından dolayı İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan
Vekili Alev Ofluoğlu’na teşekkürlerini
sunarak hediye ve çiçek takdim ettiler.
“Türkiye’yi Teknoloji Üssü
Yapmaya Kararlıyız”
Açılışta konuşan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlık ve hükümet olarak Türkiye’yi
bilim merkezi, teknoloji üssü ve

ileri sanayi ülkesi yapmaya kararlı
olduklarını söyledi. Bakan Özlü “Bu
hedefimiz tamamen milli ve yerli alt
yapımızla, gücümüzle ve inancımızla
gerçekleşecektir. 2017 yılı bilimin,
teknolojinin ve üretimin yerli ve milli
temellere dayandırılması için önemli
mesafeler kat ettiğimiz bir yıl oldu. Bu
yıl da her alanda milli ve yerli üretim
için seferber olacağımız yıl olacak”
diye konuştu.
2018 yılının teknolojide milli ve yerli
dönüşüm yılı olduğunu dile getiren
Özlü, “Ar-Ge’ye, tasarıma, teknoloji
geliştirme bölgelerine ciddi yatırımlar
yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
Bilim ve teknolojiyle büyümek isteyen
işletmeler için imkânlarımızı seferber
ediyoruz ve devam edeceğiz” diye
konuştu.
“İhracatta 170 Milyar Dolar
Rakamına Ulaşacağız”
KOSGEB aracılığıyla son 10 yılda 762
bin işletmeye 4 milyar 800 milyon lira
kredi ve yatırım desteği verdiklerini söyleyen Bakan Özlü, şöyle devam
etti: “2018 yılında da bu yatırım ve
destekler devam edecek. Bu yıl bunların meyvelerini toplayacağımız yıl
olacak. Rehavete kapılmadan ihracatımız istikrarlı bir şekilde artırarak
170 milyar dolar rakamına ulaşacağız.”

aşam Bilimleri ve Teknolojileri
Laboratuvarı hücre kültürü
laboratuvarı, Mikroorganizma
(küf, maya, bakteri) Laboratuvarı
ve DNA dizileme Laboratuvarı
olmak üzere üç ayrı bölümden
oluşuyor. Laboratuvarda, yaşam
bilimleri ile ilişkili olan tüm
bilim dallarının (Tıp, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Beslenme ve
Diyetetik, Eczacılık) projeleri
çalışılacak. İnsan hastalıklarının
moleküler mekanizmasının
aydınlatılması ve hastalığın
tanısıyla ilgili moleküler markırların geliştirilmesi, İnsan-mikrop
ilişkisi, Antibiyotik direnç mekanizması, çeşitli etken maddelerin model organizma, kanser
ve sağlıklı hücre hatları üzerine
olan etkileri ve toksisitesi üzerine
çalışmalar yürütülecek.

Adli Bilimler
Laboratuvarı

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana
Bilim Dalı bünyesinde oluşturulan
Adli Bilimler Laboratuvarında
her tür biyolojik örnekten DNA
incelemeleri gerçekleştirebilecek.
Özellikle kimliklendirme çalışmaları ve cinsel suçlar konularında
adli deliller incelenerek Türkiye
ve yurtdışında bulunan güvenlik
teşkilatlarına, yargı mensuplarına, savcılıklara, özel kişi ve
kuruluşlara hizmet verebilecek.
Biyolojik örneklerden DNA incelemeleri de gerçekleştirilecek.
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Yaşam kalitesi
ve egzersiz
Prof. Dr. Mehmet Ünal

D

Laboratuarların açılış töreninde (soldan sağa) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Başkan Vekili Alev Ofluoğlu,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu birlikte fotoğraf çektirdi.

‘Üniversiteler bilgiyi
bilince dönüştürür’
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, açılış töreninde yaptığı
konuşmada şunları söyledi; “Üniversiteler değer üreten yerlerdir. Biz değer üreten üniversite olmak
istiyoruz. İddiamız budur üniversite olmak iddia işidir, sabır işidir, titizlik işidir”

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Adli Bilimler Laboratuvarı ve
Yaşam Bilimleri Ve Teknolojileri
Laboratuvarının açılış töreninde
konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise değer üreten üniversite
olmak istediklerini vurgulayarak
şunları söyledi:
“Biz değer üreten üniversite olmak
istiyoruz. İddiamız budur üniversite olmak iddia işidir, sabır işidir,
titizlik işidir. Öncelikle olmaya karar
verme işidir. Ve biz aynı zamanda bir vakıf üniversitesi de olmak
istiyoruz. Bu işin hayrını, ulviyetini
tadarak bu işi yerleştirmek istiyoruz.
Sevgili gençlerimiz bize güvenerek
buradalar. 				
Üniversiteler değer üreten yerlerdir.
Ürettiği değerlerin aslında evrensel
havuza değer taşıyan bunu kendi
milletiyle toprağıyla hemhal kılarak
başarabilen yerlerdir. Bilgiyi üretendir
ama yetmez. Üniversiteler bilgiyi
bilince dönüştüren yerlerdir. Biz bu
bilinçle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ni yükseltmek, büyütmek ve

(Soldan sağa) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu, Başkan Vekili Alev Ofluoğlu,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü kurdele keserken.

gerçek anlamda bir üniversite kimliği
ile buluşturmak istiyoruz.”
“Öğrencilerimiz de
Projeler Hazırlayacak”
Öğrencileri bu işin öznesi yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Öğrencilerimiz de projeler
hazırlayacak. Nitekim TÜBİTAK
destekli, üniversitemizin yeni dönem
öz kaynaklarıyla destekli üniversite

öğrencilerimizin projelerini de devreye soktuk. Dolayısıyla üniversitelerin bu değerlerle buluşarak ilerlemesi
bizim için önemli” dedi.
Konuşmaların ardından Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Laboratuvarı
ile Adli Bilimler Laboratuvarlarının
açılışı Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

ünya Sağlık Örgütü,
sağlığı “sadece
hastalığın bulunmayışı
değil, fiziksel, ruhsal ve
sosyal tam bir iyilik hali”
olarak tanımlamaktadır.
Sağlık tanımının içine
ruhsal ve sosyal iyilik hali
tanımlaması girdiğinde
yeni bir kavramdan,
“Yaşam Kalitesi” kavramından da bahsetmek
gerekmektedir.
Yaşam kalitesi; hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin
yaşadıkları kültür ve değer yargılarının
bütünü içinde durumlarını algılama biçimi
olarak tanımlanır. Yaşam kalitesi; fiziksel,
duygusal, zihinsel ve ruhsal olmak üzere insanın ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisiyle
ilgili özelliklerinin bütünüdür. Gerçekte arzu
edilen yaşam ile mevcut olan yaşam biçimi
arasındaki farkı yansıtır. Burada beklentiler
ve standartlar kişiden kişiye çok farklılık
gösterebilir. Sağlıklı bireylerin beklentileriyle,
herhangi bir hastalık durumundaki bireylerin
beklentileri arasında çok büyük farklılıklar
olabilir. Bir kişinin “bunu da mı görecektik”
dediği nokta, diğer bir birey için “şükürler
olsun bunu da gördük” dediği bir durum olabilir. Koşu esnasında ayak bileği burkulan ve
bağ yırtığı olan bir sporcu, sporu bırakmak
zorunda kaldığında bu durumdan çok büyük
bir üzüntü duyarken, felç nedeniyle ellerini,
ayaklarını kullanamayan bir hastanın ayağa
kalkabilmiş olmasından duyduğu sevinç,
bireylerin beklentilerinin ne kadar farklı
olduğunu ortaya koyabilmektedir.
Buradaki beklentilerde bireylerin eğitim
düzeyleri, iş yaşantıları, ekonomik seviyeleri, aile yapıları, sosyal ortamları ve
toplumun değer yargıları gibi değişkenler
etkili olabilmektedir. Ayrıca sağlıklı bireylerde
de yılların ilerlemesine bağlı olarak yaş
artmakta, yaşlanmanın getirdiği bir takım
olumsuzluklarda maalesef gündeme gelmektedir. Yaşam kalitesinin artırılmasında,
sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmada en
temel uygulama Fiziksel aktiviteler, yapılan
egzersizler, yeterli ve dengeli beslenme ve
kaliteli bir uykudur.
Aslında sağlıklı yaşamın tanımını yaparken
fiziksel aktivitelerin ve beslenmenin önemini
yıllar önce Hipokrat (MS 460) tanımlamış
ve “Eğer biz her ferde, ne çok az, ne de
çok fazla, doğru miktarda gıda ve hareket
(spor) verebilseydik sağlık için en güvenli
yolu bulurduk” demiştir. İbn-i Sina (M.S 980)
buna bir madde daha ilave ederek “Sağlığı
korumanın üç temel prensibi vardır; hareket
(spor), gıda ve uykudur” demiştir.
Sağlıklı yaşamak, sağlıklı yaşlanmak,
yaşlanmanın getirdiği olumsuzluklardan
mümkün olduğu kadar az etkilenmek ve
yaşam kalitemizi artırmak adına yapabileceğimiz en temel aktivite egzersiz
yapmaktır. Düzenli yapılan egzersizler kişiyi
daha sağlıklı ve dinç kılacağı için kişinin
günlük yaşam kalitesinin artırılmasının yanı
sıra oluşabilecek hastalıkların engellenmesi, hastalık oluşumunun yavaşlaması,
hatta var olan hastalıkların tedavisine de
katkılar sağlamaktadır. Doğru planlanmış
bir egzersiz programını yeterli ve dengeli
beslenme, zihinsel aktivite artırıcı faaliyetler
ile ve ayrıca kaliteli bir uyku ile desteklediğimizde yaşam kalitemizi de artırma şansı
yakalayabiliriz. Ayrıca olanaklarımızın, sosyal
konumumuzun, ekonomik durumumuzun
ve sağlığımızın müsaade ettiği ölçüde
yaşam tarzı değişiklikleri ile yaşam kalitemizi
artırabilir, hayatımızı daha keyifli bir hale
getirebiliriz.
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Tehditlere karşı
yerli yaşam odası

T

ürk mühendisler, askeri ve sivil alanda maruz
kalınan yaşamsal birçok tehdidi
dışarıda tutan prefabrik bir
yapı geliştirdi. Patlama, ateşli
silah ve zorla içeri girmeye
teşebbüs gibi tehditlere karşı
yüksek güvenlik sunan Patlamaya Dayanıklı Modüler Şelter
(PADMER), ayrıca mühimmat
muhafazası, madenlerde yaşam
odası, komuta kontrol ünitesi,
yakıt ya da jeneratör konteyneri
olarak da kullanılabiliyor. OFM
Mühendislik tarafından geliştirilen PADMER, 28 metre mesafe ve 100 kilogramlık TNT ile
oluşturulan patlama 		
senaryosunda ürünün güvenilirliği test edildi. l Karanfil Ökten

NTV muhabiri
öğrencilerle...

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde,
NTV Spor Spikeri Evren
Göz’ün konuşmacı olarak yer
aldığı ‘Muhabirliğe Dair’ adlı
konferans düzenlendi.
İletişim Fakültesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda
gerçekleşen konferansta,
öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Göz, öğrencilere
meslek konusunda deneyimlerini aktardı. Her meslek
gibi kendi mesleğin de kolay
olmadığını ama zevkli bir
meslek olduğunu vurgulayan
göz, öğrencilere daima kendilerini geliştirmeleri konusunda
tavsiyelerde bulundu.
l

Ecem Cebel

Doğum öncesi hazırlık okulu

Ü

niversitemiz Tıp fakültesi Gaziosmanpaşa
Hastanesi’nde Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı önderliğinde hamile hanımlar ve eşleri için ‘Doğum
Öncesi Hazırlık Okulu’ başladı. 7 hafta sürecek olan
etkinlik üniversitemiz hastanesinin dördünce katında
bulunan Erhan Akgüç konferans salonunda yapılıyor.
Ayrıca etkinlik iletişim Fakültebi Radyo TV Sinema
bölüm Başkanı Prof. Dr. Dursun Gökdağ yönetiminde
canlı olarak üniversitemizin web sitesinde bulunan Web
TV’den de yayınlanıyor. Etkinliğin başlatılmasında ve
yürütülmesinde önderlik eden Kadın Hastalıkları ve

Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı özellikle
ilk çocuğunu bekleyen ailelerin biraz daha heyecanlı
olduğunu ve onların özenle bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hamilelere yedi haftada gebeliğin genel
seyri, beslenme ve egzersizler, bebeğin durumu, lohusalık dönemi gibi bilgilerin verileceğini anlatan Prof. Dr.
Kafkaslı tüm anne adaylarının ve eşlerinin bu etkinliğe
katılması tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Kafkaslı,
yardımlardan ötürü beslenme ve diyet uzmanı Diye-		
tisyen Olcay Merve Altay, spor eğitmeni Öznur Keleş ve
yoga eğitmeni Ebru Nath’a teşekkür etti. l Tuluhan Kaplan

Yeni görünüm yeni site
2009

yılında Vatan
Sağlık ve 		
Eğitim Vakfı tarafından kurulan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin web sitesi yeni tasarımıyla
hizmete girdi.
Yeni web sitesi modern, 		
mobil uyumlu ve kullanıcılara
kolaylık sağlayan tasarımı ile
göz doldururken, öğrencilerin
okul ile iletişimini daha sağlıklı
hale getirdi. Kullanıcıların
okul hakkında aradığı her
şeye tek tuşla ulaşabildiği
sitede, güncel bilgilere,
duyurulara ve haberlere 		
rahatlıkla ulaşılabiliyor.
Dinamik ve işlevsel hale gelen
yeni web sitesi ile üniversite
dijital medyada daha da ön
plana çıktı.

l

Nefiye Kaya
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Mülteciler için ‘Çizmeli
Çocuk’ kampanyası...

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
öğrencileri, ülkesinden ayrılan
ve zor şartlar altında hayatlarını
devam ettirmeye çalışan mülteci
çocuklar için Sosyal Sorumluluk
Projesi başlattı. Yardım kampanyası
Suriye’nin Halep iline bağlı Azaz
İlçesinde bulunan Mukaveme Mülteci Kampı’ndaki 5850 çocuğa çizme
göndermek için başlatıldı.
15 Ocak 2018 tarihine kadar süren
kampanyaya katılarak yardıma
muhtaç çocukları sevindirmek isteyen öğrencilerimiz bağışlarını öğrenci
konsey odasına teslim ettiler.
MÜLTECİ KİMDİR?
Ülkesinde ırk, din, sosyal konum,
siyasal düşünce ya da ulusal kimliği
nedeniyle kendisini baskı altında
hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona
tarafsız davranmayacağı düşüncesi
ile ülkesini terk edip, başka ülkeye

sığınma talebinde bulunan ve bu
talebi o ülke tarafından kabul edilen
kişiler mülteci olarak kabul ediliyor.
Devlet yetkililerinin açıklamalarına

göre Türkiye’de 3 milyonun üzerinde
Suriyeli mülteci var. İnsan hakları
örgütleri bu sayının daha yukarılara
çıkabileceğini ifade ediyorlar.
Suriye’deki çatışmanın Mart
2011’de başlamasından bu yana 190
binden fazla kişi öldü. Suriye içindeki
10.8 milyon kişi acilen insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu insanların
arasında 6.45 milyon ülke içinde
yerinden edinilmiş kişi de bulunuyor.
Dört milyon kadın, erkek ve çocuk
ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
Türkiye 220 bin mülteciyi barındıran
22 mülteci kampı inşa etti.
Kamplar tam kapasite çalışırken, Suriye’den gelen mültecilerin yaklaşık
yüzde 85’i kampların dışında yaşıyor.
Ekim 2014’te Türkiye, Suriye’li
mülteciler için hukuki statüyü
güvence altına alan Geçici Koruma
Yönetmeliği yayımladı.
l

Semanur Kaygısız

Kampusa
giriş-çıkışta
yeni sistem

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi okula giriş-çıkış turnikelerinde parmak izi okutma
sistemine geçti. Yeni uygulama
ile öğrencilerin, akademik
ve idari personelin güvenliği
garanti altına alındı. Uygulama
ile öğrenciler ve tüm personel
kartlara ihtiyaç duymadan
parmak izi kullanarak okula
giriş çıkış yapabilecekler.
Parmak izi ile giriş-çıkış yapan
öğrenciler bu yeni uygulamadan memnun kaldıklarını
belirtiyorlar.

l

Muaz Emin Ayyıldız

Tıp Fakültemiz
World Directory of
Medical School
listesine alındı

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi “Education Commission for Foreign Medical Graduates” (Yabancı Tıp Mezunları Eğitim
Komisyonu - ECFMG) biriminin
“United States Medical Lincensing
Examination” (USMLE) sınavı ve
ECFMG sertifikası için başvuruların
uygunluğunun belirlenmesinde kriter
olarak kullanılan “World Directory of
Medical School” (Dünya Tıp Okulları Listesi) grubuna alındı. Böylece
mezunlarımızın ABD’de hekimlik
yapabilmeleri için gerekli olan USMLE sınavına girebilmeleri mümkün
olacak. l İrem Şentürk

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erhan Tuna (sağda) ve Grafik Tasarım
Bölüm Başkanı Ümran Özbalcı Aria (ortada) Yusufi’ye katılım belgesi takdim etti.

Yusufi’yi konuk ettik
İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik
Tasarım Bölümü, profesyonel
tasarımcı Emre Yusufi’yi konuk etti.
Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı
olarak katılan Yusufi, kariyerinden
bahsederek “İşini severek yapan
insanlar başarılı olurlar” dedi.
Tasarımın iyi bir fikirle başladığının
altını çizen Yusufi, “Eğer fikrin
ayakları yere basıyorsa, ortaya iyi
bir tasarım çıkar. Tasarım , teknolojinin tüm olanaklarını kullanan

iyi bir yöntem ile kendini ortaya
koyar” dedi. Hikayenin temel sanat
olduğunu belirten konuşmacı,
renk, ışık, gölge ve perspektifin
önemine vurgu yaptı. Öğrencilere
yaptığı tasarımda en çok nelere
dikkat ettiğini uygulamalı bir şekilde öğrencilere aktardı.Etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Erhan Tuna ve Grafik Tasarım
Bölüm Başkanı Ümran Özbalcı
Aria’nın konuğa katılım belgesi ve
çiçek takdiminin ardından sona
erdi. l Ecem Cebel

DHA muhabiri
Merve Dündar
Yeni Yüzyıl’da

İ

stanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü, proje dersi kapsamında Doğan Haber Ajansı Muhabiri Merve Dündar’ı konuk
etti.
Dündar, Prof. Dr. Erol Düren
TV Stüdyosunda gerçekleşen
söyleşide haber ajansları ve
ulusal haber akışı hakkında detaylı bilgiler vererek, öğrencilerin kariyer hedeflerine giden
yolda merak ettikleri sorularını
yanıtladı.

l

Dilan Şayan
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Avrupa’nın en yüksek çözünürlüğe
sahip teleskobu Türkiye’de...

A

tatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, Kalkınma Bakanlığı ve
Atatürk Üniversitesi desteğiyle 2012 yılından beri
yürütülen, Türkiye’nin 2023 vizyon projeleri arasındaki
en büyük astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanındaki temel bilim yatırımı olan Doğu Anadolu Gözlemevi’nin
kısaca DAG kurulum çalışmaları, 3170 rakımlı Erzurum/
Konaklı-Karakaya Tepesi’nde tüm hızıyla devam ediyor.
2020 yılında hizmete girecek olan DAG teleskobunun son

hali görüntülendi. Atmosferik türbülansa bağlı etkilerin
tümünü ortadan kaldıran DAG ile HUBBLE Uzay Teleskobu’ndan 7 kat daha yüksek çözünürlükte görüntü alınabilecek.
FMV Işık Üniversitesi ve İsviçre merkezli HEIG-VD ortaklığında tasarımı Atatürk Üniversitesi için yüzde100 yerli
ve milli imkanlarla yapılan DAG Teleskobu, dünyada bir
ilki de gerçekleştirerek Adaptif Optik sistemleri barındıracak. l Azra Nur Vatansever

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

Askıda kitap var
projesi: AL GÖTÜR
OKU GETİR

Telefon:
444 5 001
Faks:
0 (212) 481 40 58
E-Posta Adresi:
gazete@yeniyuzyil.edu.tr
Web Sitesi:
www.yeniyuzyil.edu.tr
Gazetemizde yayınlanan
yazılar kaynak belirtilmek
suretiyle yayınlanabilir.
Fotoğraflar izin alınmadan
kullanılamaz.
Gazete Yeni Yüzyıl
basın ilkelerine uymayı
taahhüt eder.

Engerek teröristlere
kâbusu yaşatıyor...
A

SELSAN silahları arasına katılmış olan ENGEREK,
NATO tarafından tanımlanmış kodların tümü ile
çalışabilmesi özelliğiyle NATO envanterinde bulunan
güdümlü mühimmatlarla da görev yapabiliyor.
Yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış, düşük
ağırlık ve boyutlarda gelişmiş bir lazer hedef işaretleme
cihazı olan ENGEREK, tek personel tarafından kolaylıkla
kullanılabiliyor. ENGEREK ile yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla, genel maksatlı
bombaların çok daha verimli kullanılması sağlanıyor.
Böylece bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı
düşüyor. l Mehmet Konukçu

Y

eni Yüzyıl
Üniversitesi
öğrencileri
“Askıda kitap var
projesi” adı altında yeni bir çalışma
başlattı. Bu çalışma ile
kitaplıklarda bekleyen,
okunmayan kitaplar
okulun kütüphanesine bağışlanabiliyor
ve başka kitaplar ile
değiş tokuş yapabilme
imkanı sağlanıyor.
Roman, ders kitabı,
dergi gibi çeşitli bilgi
kaynaklarının bağışını bekleyen proje ile kullanılmayan kitapların başka öğrencilere yararlı olabilmesini hedefeniyor.
l

Büşra Korkmaz - Hüseyin Akaras
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Yeni Yüzyıl Erasmus ile Avrupa’da
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve üniversitemiz Erasmus Koordinatörü Prof.
Dr. C. Günseli İşçi, Gazete Yeni
Yüzyıl’ın sorularını yanıtladı
Erasmus+ Programlarının tam
olarak amacı nedir? Bu programla
hedeflenenler nelerdir?
Bilindiği üzere ERASMUS+ bir
Avrupa Birliği programıdır ve yüksek
öğretim kurumları arasında işbirliği
teşvik ve tesis etmek amacı taşır.
Bu amaçla, üniversiteler öğrenci,
öğretim üyesi ve personel değişimi
gerçekleştirir ve kurumsal deneyimlerinin paylaşılmasını sağlarlar.
Erasmus+ hareketliliği esnasında
masraflara destek olmak amacıyla
karşılıksız hibe verilir. 1987 yılından beri, yani 30 yıldır Avrupa’da
neredeyse tüm üniversiteler yoğun
bir Erasmus hareketlilik faaliyeti
içerisindedir. ECTS (European Credit
Transfer System), yani AKTS (Avrupa
Kredi Transfer Sistemi )nin uygulanma nedenlerinden birisi budur. Bu
sistem öğrencinin bir veya iki dönem
için gittiği üniversitede başardığı
derslerin kredisini kendi kurumuna transfer edebilmesini sağlar. Bu
yüzden, eğitim - öğretimin sürdüğü
aylarda Avrupa’da tren istasyonlarında veya hava alanlarında farklı
ülkelerden yüzlerce, hatta binlerce
öğrenciyi hareket halinde görmek
mümkündür.
Yine bilindiği üzere, Türkiye 15
yıldır program ülkeleri arasında yer
almaktadır ve Avrupa’da yer alan pek
çok ülkeden daha etkin bir biçimde
Erasmus+ programına katılmakta ve
katkıda bulunmaktadır. Erasmus+
Programı öğrencilerin Avrupa’da yer
alan bir üniversitede eğitim almalarını, başka bir kurumun eğitim
kültürüyle iç içe geçmelerini, Avrupa
eğitim sistemini deneyimlemelerini,
edindikleri arkadaşlıklar sayesinde

Üniversitemiz Erasmus Koordinatörü
Prof. Dr. C. Günseli İşçi

iletişim ağı kurmalarını, lisansüstü
eğitim için altyapı oluşturmalarını
sağlamaktadır. Ayrıca, kimi öğrenciler
bu sayede Avrupa’da iş bulmaktadırlar. Bu konuda bizzat bildiğim pek
çok örnek var, kendi öğrencilerim
arasından. Kısaca Erasmus+Programı
sayesinde öğrenciler farklı eğitim
sistemlerini tanır, farklı kültürden
insanlarla tanışır, farklı ekonomik ve
sosyal yapıları görür, farklı olanakları
fark eder. Böylece öğrenciler kendi
yeteneklerini veya sınırlarını da fark
eder ve mezuniyet sonrası mesleki
hayata daha donanımlı olarak hazırlanmış olur.
Erasmus üniversitemizde ne zaman
başladı? Hangi ülkelere gidildi?
Erasmus hareketliliğinden yararlanmak için öncellikle Avrupa Komisyonuna ve kendi Ulusal Ajansımıza
resmi başvuruda bulunarak Erasmus
Üniversite Beyannamesi (University
Charter) almak gerekir. 2010 yılı yaz
aylarında, yani henüz ilk öğrencilerimizi görmeden Charter başvurusu
yaptık. Söz konusu başvuru 20 sayfa
tutan ve İngilizce olarak son derece
dikkatli ve özenli doldurulması
gereken bir belge ile yapılmaktaydı.

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve Yeni
Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sacide Vural Ders
Verme Hareketliliği kapsamında, Faculty of mass Media Communication University of SS. Cyril and Methodius Trnava- Slovakya’da.

İstenilen bilgilerin hem elektronik
ortamda doldurulması hem de çıktıların imzalı/damgalı olarak Brüksel’e gönderilmesi gerekmekteydi.
Bu süreci gereği gibi ve zamanında
gerçekleştirdik; başvurumuz onaylandı ve TR ISTANBU35 kod numarası ile Charter elde ettik. Aynı yıl
gereken tüm işlemleri yerine getirerek hibemizi aldık ve 18 öğrencinin
hibeli olarak öğrenim hareketliliğinden faydalanmasını sağladık. O
yıllar Avrupa’dan Türkiye’ye gelmek
isteyen öğrencilerin sayısının fazla
olması nedeniyle, aynı sayıda öğrenci
Avrupa’daki üniversitelerden gelerek
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde
eğitim aldı.
Biraz önce, Avrupa’da neredeyse
tüm üniversitelerin yoğun bir Erasmus+ hareketlilik faaliyeti içerisinde
olduğuna değindim. Üniversiteler
karşılıklı işbirliği ve hareketlilik faaliyetleri için karşılıklı anlaşma imzalamak durumundadır (Bilateral Agreement). İmzalanan her anlaşma 4
öğrenci anlamına geleceği için Avrupa’daki üniversitelerin kontenjanı/
kotası doludur. Bu nedenle, Avrupa
Yüksek Öğretim Kurumlarını anlaş-

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. M. Nizar Aslan, Erasmus Değişim Programı kapsamında Portekiz’in Başkenti Lizbon’da Türkiye’nin tanıtımını yaparak
İletişim ve Protokol dersleri verdi.

ma imzalamaya ikna etmek kolay
olmamıştır. Bununla birlikte, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz,
Romanya, Polonya’ya uzanan bir
coğrafya içinde, 44 adet üniversite ile
anlaşma imzalamış durumdayız. Bu
kapsamda her yıl bize tahsis edilen
hibenin tamamını kullanmaktayız.
Bu şu anlama gelmektedir: her yıl 25
öğrencimiz bir veya 2 dönem eğitim
almak için, 7 öğrencimiz staj yapmak
için, 6 öğretim üyesi bir haftada 8
saat ders vermek üzere, ve 5 personel bilgi görgü arttırmak üzere hibeli
olarak Fransa’ya, İspanya’ya, İngiltere’ye veya İrlanda’da gitmektedir.
Aynı şekilde Avrupa’daki kurumlardan üniversitemize hareketlilik
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Erasmus+ kapsamında Avrupa’dan
üniversitemize gelen öğrencilerin
memnuniyeti her zaman çok yüksek
olmuştur.
Kimileri Türkçe öğrenmiş ve daha
sonraki yıllarda bizi ziyarete gelmiştir,
kimileri dönem uzatarak daha fazla
kalmak istemiştir. En yakın örnek bu
yıl Mimarlık Mühendislik Fakültesine Almanya’dan gelen öğrencidir.
Bu öğrenci, Güz dönemi gelmiş ve
Bahar dönemi için uzatma almıştır.
Nisan ayında Polonya’dan bir akademisyen ve iki personel üniversitemize
gelecektir. Partner üniversitelerimiz
ile aktif ilişkiler içindeyiz ve üniversitemize gelen öğrenci, öğretim
üyesi veya personeli bir program
çerçevesinde özenle ağırlamaktayız.
Önümüzdeki dönemlerde neler
yapmak istiyorsunuz? Neler planlıyorsunuz?
Doğal olarak uluslararası faaliyet sayımızı arttırmayı ve zenginleştirmeyi planlıyoruz. Başka anlatımla KA 103 (Key Action103 ) adı
altında geçen öğrenci eğitim alma,
staj yapma, öğretim elemanı ve personel hareketliliği sayılarını arttırmayı
planlıyoruz.
Aynı şekilde Erasmus+ programları
altında KA107 adıyla anılan ICM projeleri (International Credit Mobility,
yani Uluslararası Kredi hareketliliği)
için yeni projeler hazırlamayı ve
Avrupa program ülkeleri dışında Türki Cumhuriyetler, Pakistan, Güney
Kore veya Japonya gibi ülkelerle de
anlaşmalar yapmayı planlıyoruz.
Son olarak şunu söylemek isterim:
ERASMUS üniversitemizin dışa açılan
ilk kapısıdır.
Bu kapıyı Rektörümüz Sayın
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun ve
Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın
Dr. Azmi Ofluoğlu’nun da önemsediğini biliyoruz.
l

Tuluhan Kaplan
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Teknoloji Haberleri

Whatsapp’ta
son teknoloji!

D

isrupt Berlin 2017 Hackathon’da iki geliştiricinin tasarladığı, WACAO
(Whatsapp Chat Assistant)
isimli yapay zeka algoritmasıyla çalışan bir sanal asistan
tanıtıldı. Bu hizmet, biriken
mesajları okuma zahmetini
ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Anlık mesajlaşma uygulaması
WhatsApp’a entegre edilecek
sanal asistan kullanıcıların
yaptığı pek çok işlemi
devralarak işini kolaylaştıracak.
Özellikle yoğun çalışan ve mesajlarına bakamayan insanlar
için büyük kolaylık sağlayacak.
WACAO, kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı
olarak mesaj gönderecek.
l

Büşranur Demirörs

Mini Buzul Çağı

İ

ngiltere’deki Northumbia Üniversitesi’nde matematik
profesörü olan Valentina Zharkova ve ekibi gelecekte
olabilecek küresel değişiklikleri tahmin eden bir model geliştirdi. Model gelişim aşamasında ki araştırmalara
göre 2020 ile 2030 yılı arasında Güneş’in manyetik dalgalarının birbirlerini sonlandırabileceği sonucuna ulaştı.
Bu durum 2021 yılından itibaren yeryüzündeki sıcak-

lığın düşeceğine 2030 yılında mini buzul çağının başlayacağını işaret ediyor ve Zharkova şöyle ekliyor: “ Umarım,
Güneş’in manyetik göngüleri baz alınarak hesaplanan
bu 30 yıllık soğuma etkisi dünyadaki kirlilik ve küresel
ısınmanın etkilerini bir nebze azaltabilir”. Araştırmacılar,
2030 yılının ardından güneşte olacak aktivitelerin büyük
kısmının azalacağını haber veriyor. l Oğuzhan Bahadır

Apple Sağlık
cinayet çözdü

Kısa mesaj tam
25 yaşında!

T

İ

lk SMS, 02 Aralık 1992’de
Vodafone’da çalışan mühendis Neil Papworth tarafından
gönderildi. İlginç bir şekilde, ilk
SMS bir bilgisayardan gönderildi ve içeriği Mutlu Noeller’di.
İletilen kişi ise o dönemin
Vodafone yöneticisi Richard
Jarvis. Nokia, 1993 yılında bir
telefon piyasaya sürdü.1999’da,
ilk emoji Japonya’da yaratıldı.
O dönemdem bu yana geçen
yıllarda, mesajlaşmanın
popülerliği katlanarak arttı. WhatsApp ve iMessage
geldiğinden beriyse SMS eski
popülerliğini kaybetti. Ancak
2000’lerin başında, başkalarıyla
iletişim kurmanın yolu buydu.
Papworth, yolladığı SMS hakkında şunları söylüyor: “Bunun
bu kadar ilginç bir hale geleceği
hakkında hiçbir fikrim yoktu.”

Uzaya otel kuruluyor
R

us uzay kuruluşu Roscosmos,
uzay turizmini bambaşka bir
boyuta taşımaya hazırlanıyor. Bazı
insanlar dünyadan fırlatılan; atmosferin belirli bir yerine kadar
gidebilen, daha sonra da dünyaya
geri dönen roketler sayesinde uzay
turizminden zaten faydalanabiliyordu. Bununla yetinmeyen Roscosmos
uzay turizminde bir üst seviyeye

çıkmaya hazırlanıyor. İlk hedefleri
uzayda lüks bir otel kurmak olan
kuruluş bu hedefin gerçekleştirilmesi için epey zamanın ve maddiyatın gerekeceğini söyledi. Geceliği
yaklaşık 5,7 milyon dolar olan otel
eğer hayata geçirilirse gecelik fiyat
bakımından en pahalı otel ünvanını
da elinde bulundurmuş olacak.
l

Azra Nur Vatansever

eknoloji devi Apple‘ın sağlık
uygulaması Apple Sağlık, Almanya’da bir cinayette delil kabul edildi.
Polisten gelen bilgilere göre, şüphelinin aktivitesini gösteren veriler cinayeti çözümlemede yardımcı oldu.
19 yaşındaki tıp öğrencisi Maria Ladenburger, Freiburg’da Ekim 2016’da
öldürüldü ve cesedi nehir kenarında
bulundu. Mart 2017’de şüpheli olarak
yakalanan Hussein K’nın mahkemede görülen duruşması geçtiğimiz
Eylül ayında başladı. Cinayetin en
güçlü kanıtlarından biri ise zanlının
iPhone’nundaki Apple Health uygulamasına yönelik veriler olarak gösteriliyor.
Apple Sağlık verilerinden zanlının
olay gününe ait faaliyetleri sorgulandı.
Özellikle, mağdurunu bir nehir kenarına sürükleyerek, merdivenleri geri
çıkmak ile ilişkili uygulama verileri cinayeti çözmede kilit rol oynadı. Uygulamadaki aktiviteler sayesinde, saat ve
lokasyon bazlı bilgileri de birleştirerek
cinayeti çözdüler. l Tuluhan Kaplan

