
GAZETE YENİ YÜZYIL
T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

YIL 3 l SAYI 7 l MART/NİSAN 2019 l İLETİŞİM FAKÜLTESİ YAYIN ORGANI l ÜCRETSİZ DAĞITILIR

İYYÜ kuruluşunun 10’uncu yılını kutladı. Azerbaycanlı sanatçı Cemile 
Zalova’nın şarkılarıyla renk kattığı törende duygu dolu anlar da yaşandı.
Törende bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Hepimiz için özel 
bir gün, önemli bir zaman dilimi. Üniversiteler için 10 yıl önemli bir süre değildir. 
Üniversite bir yola çıkıyorsa, o asırlık çınar olmak iddiasıyla yola çıkar” dedi.   n 7’d e

‘Kristal Baret’ 
ödülü kazandık

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 
yaptığı çalışmalar nedeniyle ‘Kristal Baret 
Üniversite Proje Ödülü’ kategorisinde ödüle 
layık görüldü.   n 2 ’de

İÇİNDEKİLER

Hukuk Fakültesi’nden kadın
hakları sempozyumu...  n 3’te

Emniyet personeline 
Adli Tıp eğitimi verdik  n 6’da 

Gürkan Şef’in lezzet turu n 8’de

Üniversiteler eskimez
biriktirdikleriyle büyürn 7’de

Ödül, Rektörümüz Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’na, İBB Genel 
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı tarafından takdim edildi.

Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, 
Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Mütevelli Heyeti Üyeleri, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Kadınlar Günü Hülya
Koçyiğit ile renklendi
Üniversitemizdeki 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kutlamaları sinema 
sanatçısı Hülya Koçyiğit’in de katıldığı 
renkli anlara sahne oldu. 
  Kadınlar Günü kapsamında üniver-
sitemizde bir söyleşi gerçekleştiren 
Koçyiğit, “çocuk gelinler” konusunun 

içini acıtan bir konu olduğunu söyledi.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 
düzenlenen Kadınlar Günü Kutlama 
Programı’na katılan Hülya Koçyiğit 
akademisyen ve öğrencilerle “Kadının 
Toplumdaki Yeri” başlıklı bir söyleşi 
yaptı.  n 4-5’te

Kadınlar Günü etkinliğini, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, sanatçı Hülya Koçyiğit, 
Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu konferans salonunda izledi.

10’uncu yılımızı 
coşkuyla kutladık

l

l
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Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen, 
Mehmet Âkif Ersoy’u anlattı
İstiklal Marşımızın kabulünün 98’inci yılı 
ve İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif’in 
ölümünün 82’nci yıldönümü dolayısıyla 
üniversitemizde bir konferans gerçekleştirildi.

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’in sunumuyla 
gerçekleştirilen “Mehmet Âkif ve Yaşadığı 
Dönem” başlıklı konferansa akademis- 
yenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmasında, 
Mehmet Âkif Ersoy’un şiirlerinin çağdaşları 
Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi yazarlar-
dan farklı olduğunu ifade eden Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol 
Ülgen, “Âkif, sadece şair kimliği ile bilinmez. 
Onun başka kimlikleri de vardır. O, man-
zum hikâye yazarıdır. Meslek sahibi olarak 
veteriner hekimdir. Devlet bünyesinde görev 
aldığı için, bürokrattır. Geçmiş tarihteki 
ismiyle Darülfünun’da, bugünkü Edebiyat 
Fakültesi’nde öğretim üyesidir. 1913’ten 
sonra ülkenin içinde bulunduğu durumla, bir 
istihbarat elemanıdır. Camilerde vaaz eden bir 
vaizdir. En önemlisi de fikir adamıdır” dedi. 
Dr. Öğr. Üyesi Erol Ülgen’den Milli 
Tarihimize Işık Tutan Kitap

Dr. Öğr. Üyesi Erol ÜL-
GEN’in, Doç. Dr. Hasan 
CİCİOĞLU ile birlikte hazır-
ladıkları “Millî Tarihimizden 
Bir Safha” adlı kitap Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Araştırma 
Merkezi Başkanlığı tarafın-
dan yayımlandı.

Üniversitemize ‘Kristal 
Baret’ ödülü verildi...

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanında 
Türkiye’nin en prestijli ödülü olarak tanımlanan ‘Kristal Baret Ödülü’nü aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen ve İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanında 

yaptıkları çalışmalar nedeniyle 
özel ve kamu olmak üzere çeşitli 
kurum ve kuruluşların değer-
lendirildiği ‘Kristal Baret Ödül 
Töreni’, 15 Aralık Cumartesi gece-
si Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen törenle sa-
hiplerini buldu. Törene, ödül alan 
kurumların temsilcilerinin yanı 
sıra çok sayıda davetli katıldı. ‘2. 
Uluslararası İş Sağlığı ve Güven-
liği Kongresi ve Fuarı’ bünyesinde 
verilen ödüllere, sosyal sorum-
luluk, proje ve iyi uygulama 
örnekleri sağlayan kurumlar hak 
kazandı. 7 ayrı kategori ve 10 ayrı 
dalda verilen ödüller ile iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda farkın-
dalığın artırılması hedefleniyor.
Törende, İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda yaptığı akademik 
çalışmalar nedeniyle İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi, ‘Kristal Baret 
Üniversite Proje Ödülü’ kate-
gorisinde ödüle değer görüldü. 
“Eğitimler İçin Bakanlıkla 
Protokol İmzalandı”
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversite-
si’nin, İş Sağlığı ve Güvenliği al-
anında yapılan çalışmalarda öncü 
olduğunu belirten Rektör Prof. 
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Türki-
ye’de bu alanda lisans eğitiminin 
başlangıcı bizim üniversitemizde 
oldu ve ilk mezunları biz verdik. 
Çok sayıda yüksek lisans me-
zunumuz var ve mezunlarımız 

‘Kristal Baret Ödül Töreni’ Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlendi.

önemli başarılara imza attı. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı 
Güvenliği Genel Müdürlüğü ile 
yaptığımız ve bu alanda bir ‘ilk’ 
olan protokolü imzaladık. Bu 
protokole göre, 50 kişiden az 

işçi çalıştıran az riskli işyerlerine, 
işverenlere veya işveren temsilci-
lerine üniversite olarak biz eğitim 
vereceğiz. Türkiye’de bu eğitimi 
verecek olan ilk vakıf üniversi-
tesi olacağız. Üniversitemiz İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusundaki 
eğitimlerin yerleşik hale gelmesi 
konusunda başarılı eğitimler vere-
cektir” dedi.
“Türkiye’de Bu Alanda İlk Bölüm”
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Gönül Kunt 
Kandemir de, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ederek, 
“Üniversitemizin bu bölümü Tür-
kiye’de bu alanda ilk bölümdür. 
Bugüne kadar bölümümüzden 
yaklaşık 4 bin tezsiz yüksek 
lisans öğrencisi mezun ettik ve 
bunların projelerini tamamlattık. 
80’in üzerinde de tezli öğrencimiz 
oldu. Böyle bir ödül için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ederiz” diye konuştu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Edebi-
yat ve Kültür Kulübü, TRT ses sanatçısı 

Bünyamin Aksungur’u konuk etti. Sanatçı, 
Türk dünyasından  seslendirdiği  çeşitli 
şarkılarla kulakların pasını sildi. Alev Ofluoğlu 

Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen “Türk 
Dünyası’nın Ortak Müzik 
Kültürü ve Örnekleri” 
başlıklı etkinliğe, Fen 
Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölüm 
Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Erol Ülgen, akademis-

yenler ve öğrenciler katıldı. Aksungur, şarkı 
aralarında aktardığı kısa anekdotlarla, Türk 
dünyasının kültürü, ortak enstrümanları ve 
özelliklerinden bahsetti. Salondaki müzikse-
verler alkışlarıyla sanatçıya eşlik etti.

TRT Ses Sanatçısı Bünyamin 
Aksungur konuğumuz oldu
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Hemşirelik Kulübü’nden 
anlamlı kampanya

Prof. Dr. Turanlı’nın kitabı 
7. baskısını yaptı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rona Turanlı’nın ‘İkti-
sadi Düşünce Tarihi’ adlı kitabının 7. baskısı, 
Bilim Teknik Yayınevi’nden çıktı.
‘İktisadi Düşünce Tarihi’ adlı kitabı hakkında 
açıklama yapan Prof. Dr. Turanlı, “İlkçağ’dan 
zamanımıza kadar olan süreçteki iktisadi 
akımlar ve bu akımlar içindeki düşüncelerin 
yol açtığı olaylar, kronolojik bir sıralamaya 
göre bu kitapta yer almaktadır. Öğrencilere 
yararlı olacağı inancındayım” dedi.

Hukuk Fakültesi’nden kadın
hakları sempozyumu...

Hukukçular, sempozyumda kadın haklarına yönelik düzenlemeler, nafaka hukukundaki son durum, milletlerarası 
hukukta kadının soyadı gibi birçok konuyu ele aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi tarafından düzenlenen 
bir sempozyumda, alanında tanın-
mış çok sayıda hukukçu ‘Kadın 
Hakları’nı tartıştı. 
Alev Ofluoğlu Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen sempozyuma; 
Kadın Hakları Uzmanı ve İstan-
bul Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Evgen 
Gülçin Elçin, İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nden Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım 
Keser, Dr. Öğr. Üyesi Efe Yamak-
oğlu, Prof. Dr. Fehim Üçışık, Prof. 
Dr. Servet Armağan, Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen 
Caniklioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nergiz 
Karadağ Özgün, İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. 
Öğr. Üyesi Mine Tan Dehmen, 
öğrenciler ve öğretim üyeleri 
katıldı. 
“Her Gün Önemli”
Sempozyumun açılışında konuşan 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Celal Erbay, son günlerde tartışma 
konusu olan “nafaka” konusuna 
değinerek, “Devlette asıl olan aile 
birliğinin devamıdır. Bizim arzu-
muz, bizim hedefimiz, kurulan 
yuvaların dağılmamasıdır. Geriye 
doğru gittiğimizde, bizim millî 
kültürümüzde ve inancımızda 
bu hususta bir hassasiyet vardır. 
Kadınlar bize Allah’ın emanetidir. 

Sempozyumda alanında tanınmış çok sayıda hukukçu ‘Kadın Hakları’nı tartıştı. 

Onlara sakın saygıda kusur etme-
yin” dedi. Dekan Prof. Dr. Celal 
Erbay, konuşmasında, kadınların 
tarih boyunca hakları için hep 
mücadele etmek zorunda olduk-
larının altını çizdi. 
Sempozyumda ilk oturumu 
yöneten Beykent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Evgen Gülçin Elçin, kadının 
‘emek’ demek olduğunu belir-
terek, “Kadın çocuğu doğurur, 
büyütür ve birey olarak karşımıza 
geçer. Her birinin yansımasın-
da da kadın olarak karşımıza 
çıkar. Kadın gerçekten doğurur 
ve büyütür ve her şeyden daha 
önemlisi kadının emeği daha çok 
önemlidir” dedi.  
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Nazan Moroğlu ise 8 Mart’ın 
aslında bir kutlama günü ol-
madığını ifade ederek, “8 Mart 
aslında kadınların karşılaştığı 
ayrımcılığın, şiddetin bir kez daha 
dile getirildiği için bu sorun-
ları tartışıp, çözüm önerilerinin 
üretilmesi gereken bir gün. Kadın-

lar çok yönlü ayrımcılığa, şiddete 
uğruyor. Bütün bunlar aslında 
demokrasi, o ülkenin kalkına-
maması sorunu. Çünkü nüfusun 
yarısını göz ardı ederseniz, diğer 
yarısıyla kalkınmak, demokra-
tikleşmek mümkün değildir” diye 
konuştu.  
Yasalarda kadına yönelik düzen-
lemeleri olumlu bulduğunu 
söyleyen Av. Moroğlu şöyle devam 
etti: “Türkiye’de olumlu olarak 
gördüğüm şey, yasalarda artık 
tam eşitlik var. Özellikle şiddetle 
mücadele için özel bir yasa var. 
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye 
açısından önemli bir kaynak. Şim-
di yapılması gereken, kararlı bir 
devlet politikasıyla ayrımcılıkların 
kaldırılmasıdır, şiddetin önlenme-
sidir. Bunun için, siyasi iradenin, 
her alandaki uygulayıcıların 
kadını ‘birey’ olarak görmesi 
gerekiyor. Diğer türlü bu sorun-
ların üstesinden gelmek müm-
kün değil. Mücadelemiz şimdi, 
yasalardaki eşit hakların yaşama 
geçirilmesi yönünde olacak.”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik 
Kulübü öğrencileri anlamlı bir kampanyaya 

imza atarak, üniversiteye hazırlanan Ağrı’daki 
lise öğrencilerine kitap ve kırtasiye yardımın-
da bulundu. 
Danışman Öğretim Üyesi Dr. Ayla TİSİN-
Lİ rehberliğinde, Ağrı Naci Gökçe Anadolu 
Lisesi öğrencileri için “Bir Pencere de Sen Aç” 
sloganıyla yardım kampanyası gerçekleştirildi. 
Lise öğrencilerinin ihtiyacı olan kıyafet, kitap 
ve kırtasiye malzemelerini kendi imkânları ile 
temin eden öğrenciler, daha sonra bu malze-
meleri Ağrı’daki Naci Gökçe Anadolu Lisesi 
öğrencilerine gönderdiler. Öğrenciler de sosyal 
medyadan paylaştıkları görsellerle Hemşirelik 
Kulübü üyelerine teşekkürlerini bildirdi-
ler. Ayla Tisinli, kulüp üyelerinin bu anlamlı 
kampanyaya öncülük etmelerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Kulüp üyesi 
öğrencilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
‘Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en 
geniş penceredir’ sözünü ilke edinmiş olduk-
larını bu anlamda ispatlamışlardır” dedi. 



GAZETE YENİ YÜZYIL I HABER4 MART/NİSAN 2019

Kadınlar Günü konuğu
Hülya Koçyiğit oldu...

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit ve 
Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu etkinliği birlikte izledi.

Üniversitemizdeki 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
kutlamaları, sinema sa-
natçısı Hülya Koçyiğit’in de 
katıldığı renkli anlara 
sahne oldu.

Kadınlar Günü kapsamında 
üniversitemizde bir söyleşi 
gerçekleştiren Koçyiğit, 

“çocuk gelinler” konusunun içini 
acıtan bir konu olduğunu söyledi.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversite-
si’nde düzenlenen Kadınlar Günü 
Kutlama Programı’na katılan Hülya 
Koçyiğit, akademisyen ve öğren-
cilerle “Kadının Toplumdaki Yeri” 
başlıklı bir söyleşi yaptı. Söyleşiye, 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi 
Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili Alev Ofluoğlu, Rektör Prof. 
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Mütevelli 
Heyeti Üyeleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 
Üniversitemizdeki Kadınlar Günü 
Programının açılış konuşmasını 
yapan Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, 
“Tarihte Kadın ve Müzik” konusu-
na değinerek, “Batı’da 18.Yüzyıl’a 
kadar müzik dünyasında kadına yer 
yok. 18. Yüzyıl’da ise tek tük birkaç 
kadın bu dünyada kendilerini gös-
termeye başladılar. 18. Yüzyıl’a ka-
dar kadınların yerine hadım edilmiş 

kastratların sahne aldığı biliniyor. 
Şükür, 19. Yüzyıl’dan sonra bu 
uygulamaya son veriliyor” dedi.
Tarihteki kadın bestecileri 
araştırdığını, ancak sayılarının 
çok az olduğunu belirten Prof. Dr. 
Kalfoğlu, Clara Schumann, Nadia 
Boulanger, Lili Boulanger, Hille 
Gerd Von Bingen, Barbara Strozzi, 
Fanny Mendelssohn-Hensel, Amy 
Beach ve Ruth Crawford’un kadın 
besteciler olarak dünyadaki önemi-
nin altını çizdi.
Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu 
da yaptığı konuşmada, dünyanın 
küresel vicdanını kaybettiğini ve 

bunun çıkış yolunun kadınlar 
sayesinde olacağını vurgulayarak, 
şunları kaydetti: 
“Benim kadın kimliğinde 
gördüğüm, hissettiğim şey; sevgi-
nin, bereketin, haysiyetin, onurun, 
fedâkarlığın sadece simgesi ol-
mak değil, özüdür. Dünya olarak 
kaybedilen bir şeye ihtiyacı var. 
Dünya küresel vicdanını kaybetti. 
İnsanlık, o vicdan, o kalp gözleri-
nin açık olduğu zihinle buluşarak, 
çözmesi gereken zalimin zulmünü 
ortadan kaldırması gereken ve bu 
dünya düzenine hâkim olan bu 
anlayışın sonunda, aslında giderek 

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz’in 
moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Hocalı Katliamı 27’nci 
yılında İYYÜ’de anıldı
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde-

ki Hocalı kasabasında yaşayan Azeri 
sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafın-
dan toplu şekilde öldürülmesinin 27’nci 
yıldönümünde, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversi-
tesi’nde bir anma töreni düzenlendi. 
26 Şubat 1992 tarihinde meydana gelen ve 
600’ün üzerinde sivilin ölümüyle sonuçla-
nan Hocalı katliamı için düzenlenen anma 
törenine, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve Makedonya’dan millet-
vekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri katıldı.
Törende konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın 
Kafkasya’da Türk dünyasının göz bebeği bir 
ülke olduğunun altını çizerek, “Hocalı’da 
yapılan soykırım, Kıbrıs’taki Türklerin de 
yüreğini dağlamıştır” dedi.
Kuzey Makedonya Milletvekili Enes İbrahim 
de, mesafe olarak uzaklıkların bir anlam 
taşımadığını vurgulayarak, Hocalı katliamının 
gerek Makedonya’da, gerekse diğer Türk 
coğrafyalarında büyük üzüntü kaynağı ol-
duğunu belirtti.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay ise 
Hocalı katliamının perde arkasında emper-
yalist güçlerin varlığına değinerek, “Emper-
yalist dünyanın, bunun içinde ABD ve Avrupa 
Birliği de vardır, bütün hedefleri ve gayret-
leri parmaklarında oynattıkları Ermenistan 
vasıtasıyla Azerbaycan ile Türkiye arasındaki 
irtibatı kopartmaktır” dedi.
Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı 
Ferit Şahbazlı da, Hocalı katliamını gündem-
de tutma amaçlarının gençlere intikam duy-
gusu aşılamak, onların kalbine nifak tohum-
ları ekmek olmadığının altını çizdi. 
Konuşmaların ardından, Hocalı katliamını 
anlatan tiyatro oyunu ve müzik dinletisi 
gerçekleştirildi. Ardından da İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu ve diğer katılımcılara “Türk 
Dünyası’na Hizmet Plaketi” verildi. 
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geleceğini de tüketiyor, varlığını 
da tüketiyor. Buna bir çıkış noktası 
bulmak zorundayız. Ben bunun 
kadınların eseri olacağına, onların 
öncülüğünde, onların mücadelesi ve 
vicdanıyla başarılacağına inanıyo-
rum. Bunu en samimi inancım ve 
duygularımla söylüyorum.” 
“Lütfen Siyasete Girin”
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, 
kadınların siyasette var olmasının 
günümüzde artan zulmün çözümü 
olacağını belirterek, “Bugün çok 
çeşitlendi bu zulmün türleri. 
Görüyoruz, çocuklar kıyılara vuru-
yor. İnsanların o yaşama tutunma 
çabaları, oksijen arayışları büyük 
çıkarların, karanlık hesapların birer 
malzemesi haline getirilmiş durum-
da. O açıdan, tüm dünyanın bu 
noktada bu kurtuluşa ulaşabilmesi 
için sizlere ihtiyacımız var. Lütfen 
siyasete girin. Siyaset, yönetme 
sanatıdır, yoludur, esası odur. 
Dolayısıyla sizlere ihtiyacı var” dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile 
ilgili olarak düzenlenen programda 
ise sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Aysel Aziz’in moderatörlüğünde bir 
söyleşi gerçekleştirdi. 
Söyleşide, kadına şiddet ve çocuk 
gelinler konusuna değinen Koç-
yiğit, “İçimi acıtan bir durumu 
yıllardır yaşıyoruz. Çocuk gelin-
lerden bahsediyorum. Genelde 
sosyo-ekonomik nedenlerle o çocuk 
yaşta kızlar evlendiriliyor” dedi. 
Evliliğin bireyin kendi seçimiyle 
verebileceği bir karar olduğunu 
dile getiren Hülya Koçyiğit, şunları 
söyledi: “Ancak bu hak ellerinden 
ne yazık ki alınıyor. Çocuk yaşta 
hem ailelerinden uzaklaştırılıyorlar 
hem de kişisel gelişimleri, eğitimleri 
daha tamamlanmamış oluyor. Ve her 
türlü özgürlükleri engellenmiş olu-
yor. Medyadan bu konudaki geliş-
meleri yakından takip ediyoruz, biz-
ler sinemaya aktarmaya çalışıyoruz, 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde düzenlenen Kadınlar Günü Kutlama Programı’na katılan Hülya Koçyiğit akademisyen ve öğrencilerle 
“Kadının Toplumdaki Yeri” başlıklı bir söyleşi yaptı.

Hülya Koçyiğit program sonrasında resim sergisini de ziyaret etti.

bu konuda hepimize büyük görevler 
düşüyor. Eğitim imkânı bulan evlat-
lar bilinçlendikçe, eğitim düzeyi 
arttıkça, farkındalıklarımız arttıkça 
konuştuğumuz bu sorunlar mutlaka 
azalacak, hatta yok olacak.” 
“Geleceğe Yatırım Yapmak 
Kadına Değer Vermekten Geçer” 
Konuşmasında, kadının toplumun 
her kademesinde var olmasının ve 
eşit fırsatlardan yararlandırılıyor 
olmasının o ülkenin gelişmişlik 
göstergesi olduğunu kaydeden 
Hülya Koçyiğit, şöyle devam etti: 
“Çünkü kadın toplumun temelidir. 
Toplumun üretkenliği, medeniyet 
seviyesi toplumun kadına verdiği 
yer ile bağlantılıdır. 
Geleceğe yatırım yapabilmek, kadı-
na değer vermekle alakalıdır. Kadına 
değer dediğimiz zaman, kadın 
toplumumuzda yeteri kadar değer 
görüyor mu? Çünkü hemen aklıma 
kadının uğradığı şiddet geliyor. Sa-
dece bizim toplumumuzda değil ta-
bii, bütün dünyada kadınlar şiddete 
uğruyor. Geçen yıl 400’ün üzerinde 
kadınımızı kaybettik sırf şiddet 
yüzünden. Dünya kadınlarının da 

yaklaşık yüzde 60’ı şiddet görüyor. 
Farklı şiddet türleri var elbette ki.” 
Hülya Koçyiğit, kadına şidde-
tin ruhen sağlıksız bir toplumu 
çağrıştırdığını da ifade ederek, 
“Yapılan araştırmalarda da bu 
şiddeti yaratan kişiler kendi aile-
lerinde de şiddet görmüş kişilerden 
oluşuyor” diye konuştu. 
Bir soru üzerine dizilerdeki şiddet 
sahneleri konusuna da değinen 
Hülya Koçyiğit şunları söyledi:  
“Toplumda var olan bir şeyi sinema-
ya ya da diziye yansıtmak ne kadar 
yanlış, onu yok saymak ne kadar 
doğru; bu bir çelişki. Ama şiddet ne 
yazık ki izlenen bir özellik, maalesef 
reyting diye bir ölçüm sistemi 
var, hepimiz bu reyting ölçümleri 
yüzünden birçok istemediğimiz ve 
onaylamadığımız şeyi izlemek duru-
munda kalıyoruz. Bu durumlarda, 
sivil toplum örgütleri devreye girip 
kanallara bunu aktararak mutlaka 
bu konuda onların da düşünme-
lerini sağlayabiliriz. Bireysel olarak 
yapabileceğimiz, bu. Genel olarak 
böyle bir eğilim var, şiddeti seyret-
meyi seviyoruz.” 

Dünya Kadınlar Günü 
oyunu ‘Olay Yeri’ ayakta 
alkışlandı
8 Mart Dün-

ya Kadınlar 
Günü etkinlikleri 
kapsamında, İs-
tanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
öğrencileri ‘Olay 
Yeri’ adlı bir oyun 
sahneledi. 1. Sınıf öğrencilerinin performansı, 
seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.
Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda Güzel 
Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 
Öğr. Gör. Handan Bayındır Tuna yönetmen-
liğinde sahnelenen Dario Fo’nun Olay Yeri 
isimli oyununu, dekanlar, akademisyenler ve 
öğrenciler izledi. Çeşitli boyutlarıyla kadına 
şiddet konusunun ele alındığı oyunda, İrem 
Korkmaz, Ceylin Üstündağ, Yeşim Türkmen, 
Damla Görmez ve Sıdıka Yıldırım çeşitli 
karakterleri canlandırırken; Samet Kerim 
Akan ışıkta, Görkem Kalafat, Nehir Gündüz, 
Cenk Oğurtanı, Seda Dinçay ve Mustafa Çe-
vik görsel efekt ve müzikte, Nehir Gündüz ise 
afiş tasarımında oyuna destek verdi.

Prof. Dr. Sağbaş’ın kitabı 
“Yılın En İyi Bilimkurgu 
Romanı” ödülünü aldı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Bilim-

leri Enstitüsü Müdürü ve Elektrik Elek-
tronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet SAĞBAŞ’ın, Epsilon Yayınevi etiketiy-
le yayımlanan ilk romanı “Barbar Yeni Dün-
ya”, Kayıp Rıhtım 
tarafından ‘Yılın En 
İyi Bilimkurgu Ro-
manı’ ödülü seçildi. 
Ustalıkla işlenmiş, 
bilinç akışı ağırlıklı 
psikolojik tahliller 
ile aksiyon ögelerin 
iç içe geçtiği “Barbar 
Yeni Dünya”; dina-
mik kurgusu ve yol-
culuk motifini içsel 
ve nesnel açılardan 
işleyen çarpıcı olay 
örgüsüyle distopya edebiyatına yeni ve farklı 
bir soluk getiriyor.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan 
eğitim protokolü çerçevesinde, tüm şube-

lerde görevli emniyet personeline “Adli Tıp 
ve Kriminalistik” eğitimi verilmeye başlandı. 
Her iki kurum arasındaki işbirliği protokolü 
çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan 50 kişi-
lik ilk gruba sertifikaları düzenlenen törenle 
verildi. 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ndeki 
törene, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa 
Çalışkan ile üniversitenin Mütevelli Heyeti 
Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. 
Yaşar Hacısalihoğlu, Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili Alev Ofluoğlu’nun yanı sıra akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı. Sertifika töreninde 
konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mus-
tafa Çalışkan, emniyet personeline Adli Tıp 
eğitimi verilmesi konusunun uzun süredir 
hayalini kurduğu bir konu olduğunu vur-
gulayarak, “Bu hayalim İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu ile görüşerek konuyu detay-
landırdığımızda gerçek oldu” dedi. 
İstanbul’da çok sayıda üniversite bulunduğu-
na dikkat çeken Emniyet Müdürü Çalışkan, 
bu üniversitelerden emniyet teşkilatı olarak 
faydalanılması gerektiğini belirterek, “Çok 
sayıda üniversitenin olduğu bir şehirde 
yaşıyoruz ve bu kadar değerli hocalarımıza 
sahibiz. Bizim bundan faydalanmamız lazım. 
Mutlaka her ilçe emniyet teşkilatımız, kendi 
sınırları içerisinde bulunan bir üniversite ile 
kardeş olmalı” diye konuştu.
İstanbul’da halen 42 bin emniyet personeli 

bulunduğunu ve bunun uluslararası kriterlere 
göre yeterli olmadığını kaydeden Çalışkan, 
şunları söyledi: “Hayalim şu: 60 binlik bir 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosu ve bu 
kadronun yüzde 10’u devamlı eğitim alan 
bir kadro. 6 bin kişi her konuda devamlı 
eğitim alacak. Neden? Çünkü biz toplumun 
her kesimiyle her gün birlikteyiz. Her şey-
den anlayan bir insan olur mu? Polisler her 
şeyden azıcık anlamak zorunda. Ama polislik 
öyle bir meslek ki, hepsinden biraz bilmeniz 
gerekiyor. Din, tarih, ekonomi, esnafın dili 
gibi konuları, mesleğinizi iyi icra edebilmeniz 
için anlamanız gerekiyor. İnşallah bu hay-
alimizi de gerçekleştireceğiz. Ben bu konuda 
Rektör Sayın Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’na 
çok teşekkür ediyorum. Son dönemdeki 
konuşmaları ve üniversitedeki çalışmaları 
dolayısıyla kendisine apayrı saygım var. 
Kendisinin gönlümüzde ayrı bir yeri var.”
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da konuşmasında, 
Adli Tıp eğitimi gibi eğitimlerin üniversite 
olmanın bir gereği olduğunu vurguladı. Prof. 
Dr. Hacısalihoğlu, Adli Tıp eğitiminin son 
derece önemli ve anlamlı bir eğitim olduğunu 
ifade ederek, “Bu, suçu önleme ve suçu aydın-
latma stratejilerinin bir ayağını oluşturuy-
or kuşkusuz. Bununla da sonlanmayacağı 
inancındayız. Haziran sonuna kadar 300 
emniyet mensubu bu eğitimi almış olacak. 
Bu konunun uluslararası sürecini de takip 
edeceğiz. İnterpol akreditasyonu sağlandıktan 
sonra bunun artık bilgi ihracı anlamında mut-
laka takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.   

Emniyet personeline 
Adli Tıp eğitimi verdik

Okul yöneticilerine yönelik 
‘Yönetici Akademisi’ semineri

Belgesel yapımcısı Lütfü 
Özarslan konuğumuz oldu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde, İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okul müdürleri ve 

yardımcılarının katılımıyla Yönetici Akademisi Semi-
neri düzenlendi.  Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, 
‘Kurum Stratejileri’, ‘Nitelikli Öğretmen’, ‘Güçlü Türki-
ye’, ‘İdealist Öğretmen’ ve ‘İdealist Nesil’ konularında 
katılımcılarla söyleşi yaptı. Ayrıca, Rektör Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu ile Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda 
bir söyleşi yapıldı.
“200’e Yakın Devletin Olduğu Bir Arenanın İçindeyiz”
Prof. Dr. Hacısalihoğlu, uluslararası güç yarışına dikkat 
çekerek, “Yaşadığımız dünyanın nasıl bir dünya oldu-
ğunu, kürenin içinde 
nelerin olduğunu ve 
Türkiye’nin ne yap-
mak istediğini, nereye 
konumlandırıldığını 
çok iyi tespit etmemiz 
gerekir. Her okul, her 
eğiten; eğittiği nes-
lin sorumluluğunu o 
ülkeyle bütünleştirerek 
anlamlandırır. 200’e 
yakın devletin olduğu bir arenanın içindeyiz. Uluslar-
arası sistemin içinde bir akış, bir düzenek var. Bu 
akıyorsa, biz de bunun bir kenarında dururuz derseniz; 
rüzgar nereden eserse siz oraya savrulursunuz. Sizin 
geleceğinizi başkaları belirler” dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, ünlü belge-

sel yapımcısı Lütfü Özarslan’ı konuk etti. Seminerde, 
“Belgesele Farklı Bak-
mak” konusu ele alındı.
5 Mart 2019 Tari-
hinde Alev Ofluoğlu 
Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkin-
liğe, İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Aysel 
Aziz, öğretim üyeleri 
ve öğrenciler katıldı. 
Belgesel yapımcısı Lütfü 
Özarslan, kendi kariyer 
hayatından sunduğu 
örneklerle öğrencilerin 
merak ettiği sorulara 
yanıt verdi.
Seminerin sonunda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Aysel Aziz ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Dursun Gökdağ, belgesel yapımcısı 
Lütfü Özarslan’a teşekkür belgesi ve bir buket çiçek 
takdim etti. Törene İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. 

Azmi Ofluoğlu’nun yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.
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4. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sempozyumu İYYÜ GOP 
Hastanesi’nde düzenlendi

Doç. Dr. Bardakçı’nın 
azınlıklarla ilgili kitabı çıktı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gazi-
osmanpaşa Hastanesi, Marmara İş Sağlığı 

ve Güvenliği (MİSGFED) ve Gaziosmanpaşa 
Belediyesi işbirliğiyle, 4’üncü Sağlık Sek-
töründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 
düzenlendi. Sempozyumda Afet ve Acil Du-
rumlar Yönetimi tüm detaylarıyla ele alındı.
Sempozyuma, Gaziosmanpaşa Kaymakamı 
Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkan Yardımcısı Ahmet Berber, Şişli Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Dr. Esra Bozyazı Daylan, 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü 
Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Dr. Ahmet Özlü, 
Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Fede-
rasyonu Başkanı Ceyhun Targın, İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Emir Tan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cüneyt Ulutin, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Mevzuat Daire 
Başkanı İsmail Gültekin, üniversitelerden 
alanında uzman akademisyenler ve davetliler 
katıldı. 

İYYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bardakçı’nın 
Türkiye’de dini azınlıkların durumuyla ilgili 
yaptığı araştırmayı içeren “Religious Minorities 
in Turkey: Alevi, Armenians and Syriacs and 
the Struggle to Desecuritize Religious Freedom” 
adlı kitabı İngiltere’de yayımlandı. Avrupa 
Komisyonu’ndan elde edilen “PRINCE 2009-
EU27” genişleme hibesi kapsamında yayımla-
nan kitabın yazarları arasında, Üniversitemiz 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bardakçı’nın 
yanı sıra Almanya ve 
Hollandalı akademis-
yenler Annette Frey-
berg-Inan, Christoph 
Giesel ve Olaf Leisse de 
bulunuyor. İngiltere’deki 
Palgrave Yayınevi’nce 
yayınlanan ve Türki-
ye’de dini azınlıkların 
durumuyla ilgili araştır-
maları içeren kitapta, 
Türkiye’deki dini azınlıkların durumunun son 
yıllarda iyileştiğine vurgu yapılıyor.

10. yıl töreninde duygu 
dolu anlar yaşandı...

Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Azerbaycanlı ünlü sanatçı Cemile Zalova,  
Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Mütevelli Heyeti Üyeleri, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniver-
sitesi, kuruluşunun 10’uncu 
yılını coşkuyla kutladı. 

Azerbaycanlı ünlü sanatçı Cemile 
Zalova’nın şarkılarıyla renk kat-
tığı törende duygu dolu anlar da 
yaşandı.
Alev Ofluoğlu Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen etkinliğe, 
Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. 
Azmi Ofluoğlu, Başkan Vekili 
Alev Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. 
Yaşar Hacısalihoğlu, Mütevelli 
Heyeti Üyeleri, akademisyenler, 
davetliler ve öğrenciler katıldı.
“Yeni Yüzyıl olarak hep yeninin 
takipçisi olmaya devam edeceğiz”
Törende bir konuşma yapan Rek-
tör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğ-
lu, “Hepimiz için özel bir gün, 
önemli bir zaman dilimi. Üniver-
siteler için 10 yıl önemli bir süre 
değildir. Üniversite, bir yola 
çıkıyorsa, o, asırlık çınar olmak 
iddiasıyla yola çıkar. Üniversitel-
er eskimez, üniversiteler birik-
tirdikleri ile büyür, genç ve yeni 
kalır. Biz de adımızdaki o sıfatla 
‘Yeni Yüzyıl’ olarak hep yeninin 
takipçisi olmaya devam edeceğiz” 
dedi.
Prof. Dr. Hacısalihoğlu, 
konuşmasına şöyle devam 
etti: “28 Şubat 2009 tarihinde 
YÖK onayı ve Bakanlar Kurulu 
kararıyla bir vakıf üniversitesi 
olarak bu yolculuğa başladık. Dr. 
Azmi Ofluoğlu’nun zarafeti, titi-
zliği, çalışkanlığı, eldeki bütün o 

Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’ndaki törene katılım yüksek oldu.

Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu 
ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu

Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu 
sanatçı Cemile Zalova’ya çiçek takdim etti.

tecrübeleri ve birikimiyle birlikte; 
çok muhterem Hanımefendi 
Sayın Alev Ofluoğlu’nun da 
desteği, gönül ve sevgi akışıyla 
Üniversitemizin temeli atıldı. 
Bugün aramızda olan-olmayan, 
burada iyi hatıralar bırakan 
değerli akademisyenlerimize, 
sevgili öğrencilerimize, bu büyük 
yolculukta şükranlarımızı sunu-
yoruz.”

Azerbaycanlı sanatçı Cemile 
Zalova’nın konseriyle renklenen 
törende ayrıca, İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi Trabzonspor-
lular Kulübü’nün katkılarıyla, 
öğrenci Enes Kar ve Remzi Miraç 
Kaya, kemençeyle Karadeniz 
yöresine ait türkülerden oluşan 
bir dinleti sundu.
Kutlama etkinliği pasta kesimi ve 
kokteylin ardından sona erdi.
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Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki 
‘Girişimcilik’ dersi kapsamında, ‘Gürkan Şef’ 
olarak bilinen işletmeci Gürkan Topçu’yu konuk 

etti. Seminerde öğrencilere başarı hikâyesini ve hedefleri-
ni anlatan Topçu, kaburga etinden yaptığı ‘Asado Burger’ 
lezzetiyle de damaklara hitap etti. Alev Ofluoğlu Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, İYYÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Rektör Yardımcıları, dekanlar, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Tam bir başarı öyküsü
Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hacı-
salihoğlu, “Gürkan Şef tam bir başarı öyküsü. Özellikle 
gençler; üniversite buluşmaları sadece bir bilgi akışı 
değildir, değer üretme becerisidir. Bu değerin yaşam boyu 
başarılarıyla, koyduğu kariyer hedefiyle, daha iyi başara-
bilme azmiyle bugün tanışacaksınız. Söyleşiyi hayatınızın 
bundan sonraki süreçleriyle bağ kurarak dinleyin” dedi. 
10 yaşından beri kırmızı ete tutkusu olduğunu söyleyen 
Gürkan Şef, Denizli’den İstanbul’a gelip Mutfak Sanatları 

Akademisi’nde eğitim aldığını ve ardından İtalya’ya git-
tiğini dile getirdi. Gürkan Şef, “Sürekli pizza ve makarna 
yapıyorduk, ‘İçimdeki aşk bu değil’ deyip döndüm, bir 
mezbahada staj yaptım. Kendimi daha da geliştirmek için 
İngiltere’ye gittim ve diploma aldım. Böylece Türkiye’nin 
ilk diplomalı kasabı unvanını kazandım. Ben hem eğitimli 
hem alaylıyım. İşin her aşamasında yer aldım. Denizlili 
emekli bir ailenin çocuğuyum, okul masraflarımı çıkar-
mak için okuldan sonra Etiler’de bir restoranda bulaşık 
yıkıyordum. O zaman ‘Bu caddede restoranım olur mu?’ 
diye hep hayal kuruyordum. Bir şeyleri çok ve içten iste-
mek önemli ama aynı zamanda da çok çalışmalıyız” diye 
konuştu.
‘Gürkan Şef Et Sanatları Akademisi’ni açmak istediğini 
vurgulayan Gürkan Topçu, “Çalışmalarımız devam ediyor. 
Okulda, İstanbul’un her yerinde kasaplık yapan meslek-
taşlarımız için hızlandırılmış bölüm açarak, onlara serti-
fika vermek istiyorum. Et üzerine uzmanlaşmak isteyen 
arkadaşlarımız için de bir bölüm açacağız” dedi.

‘Gürkan 
Şef’in 

Lezzete ve 
Başarıya 

Yolculuğu’

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve 
Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Nizar 

Aslan, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği 
Polonya’nın Krakow kentindeki Jugellonski Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi öğrencilerine “Protokol ve Sosyal 
Davranış Kurallarının Rolü” konulu ders verdi. Dersin ilk 
bölümünde, Türkiye’yi ve üniversitemizi tanıtan video-
lar izletilirken, sonrasında ise M. Nizar Aslan tarafından 
öğrencilere protokol ve tarihçesi ile sosyal davranış kural-
ları üzerine bilgiler verildi. Derste ayrıca, yazışma kural-
ları, telefon ve internet kullanımı, sosyal medya, nomofobi 
ve dezenformasyon konularında bilgiler aktarıldı. 

Dr. Öğr. Üyesi M. Nizar 
Aslan’dan Polonyalı 

Öğrencilere Ders


