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Açılış dersini Prof.
Göksel Aşan Verdi
Ödülü, Dünya Basın Mensupları Derneği Başkanı Muzaffer
Tunç tarafından Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’na verildi.

Rektörümüze ödül
Rektörümüz Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle
Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından
bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Yılın En’leri
Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü. Çırağan
Sarayı’nda düzenlenen Yılın En’leri Ödül
Töreni’nde, eğitim, sanat, siyaset ve medya
dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.
Dünya Basın Mensupları Derneği Yılın En’leri
Ödül Töreninde Rektörümüz Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu da “Kamuoyunu Aydınlatma
Misyonu” kategorisinde ödüle değer görüldü.
Açılış dersinin sonunda İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’a hediye takdim etti.

İÇİNDEKİLER

14’üncü Uluslararası
Avrupa Kalite Zirvesi n 3’de
lDr. Yediyıldız sağlık
sistemini anlattı
n 6’da
lTıp öğrencileri hekimliğe
ilk adımı attı
n 7’de
l‘Medyada erkek
hegemonyası var’ n 8’de
l

l İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2019-2020 Akademik

Yılı’nın açılışı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi
Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın verdiği ‘En Zor
Yüzyıl’ başlıklı ilk ders ile başladı. Prof. Dr. Aşan,
manevi değerler ve onların korunması üzerine bir
konuşma gerçekleştirdi.
l Açılış dersine İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi
Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, çeşitli
üniversitelerin yöneticileri, dekanlar, enstitü müdürleri,
akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler katıldı. .n 4’te

Galeri Yeni
Yüzyıl açıldı
İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi’nin Topkapı’daki
Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
bünyesinde oluşturulan “Galeri
Yüzyıl”, çok sayıda tanınmış
sanatçının eserlerinin yer aldığı
bir karma sergi ile kapılarını
sanatçılara ve sanatseverlere açtı.
n

Haberi 2’de

Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr.
Azmi Ofluoğlu, sanatçı Devrim Erbil, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel
Aziz ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Ayşegül Topal Sarıkaya, Galeri Yüzyıl’ın açılışında kurdelayı birlikte kesti.

Prof. Fikret Evci’nin ağabeyi Dr. Hikmet Evci, kızı Tuğba Evci,
Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve eski İçişleri Bakanı
Sadettin Tantan ile birlikte.

Prof. Dr. Evci’yi
unutmadık…
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ)
Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin eski Dekanı
Prof. Dr. Fikret Evci, vefatının 1’inci yılında
törenle anıldı. Törende, Prof. Dr. Evci’nin ismi,
Mimarlık Fakültesi atölyesine verildi. Alev Ofluoğlu
Konferans Salonu’nda düzenlenen anma törenine,
eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Rektör Prof.
Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya ve Prof. Dr. Emir Tan,
Prof. Dr. Fikret Evci’nin çocukları Tuğba ve Tuna
Evci ile ağabeyi Dr. Hikmet Evci, fakülte dekanları,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. n 2’de
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Galeri Yeni Yüzyıl kapılarını açtı

14’üncü Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi
ve ödül törenine ev sahipliği yaptık...

2 OCAK/ŞUBAT 2020

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin
Topkapı’daki Dr. Azmi Ofluoğlu
Yerleşkesi bünyesinde oluşturulan
“Galeri Yüzyıl”, çok sayıda tanınmış
sanatçının eserlerinin yer aldığı bir
karma sergi ile kapılarını sanatçılara
ve sanatseverlere açtı.
Galeri Yeni Yüzyıl’ın açılışına, bu
yıl 60’ıncı sanat yılını kutlayan
Devrim Erbil’in yanı sıra; Çiğdem
Erbil, Aydın Ayan, Caner Karavit,
Ersin Uysal, Fethiye Erbay, Gülten
İmamoğlu, Gülveli Kaya, Memiş
Aslan, Mutlu Erbay, Sadık Altınok,
Tuba Önder Demircioğlu, Turhan
Çetin, Benal Dikmen, Özlem
Vargün ve Ümran Özbalcı Aria da
katılırken, açılışa özel düzenlenen
karma sergiye eserleriyle katkıda
bulundular. Açılış sergisinde
sanatçıların resim, heykel ve
seramik eserleri sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.

Sanat Galerisi’nin açılışına, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu,
Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu çok sayıda sanatçı, akademisyen ve öğrenci katıldı.

YENI BIR HEYECANA ‘MERHABA’

Açılış kurdelesinin hep birlikte
kesilmesinin ardından, galerinin
ve karma serginin açılışında
konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu, üniversite olarak
yeni bir heyecana, yeni bir güzelliğe
‘merhaba’ dediklerini belirterek,
şöyle konuştu:
“Bir üniversiteyi üniversite yapan
içindeki değerleridir kuşkusuz.
O değerleri kıymetlendirecek,
taçlandıracak, o toplumun nabzını,
seslerini, haykırışlarını duyuracak,
resmedecek ve onu toplumda
bütünleştirecek ana değer sanattır.
Dolayısıyla, biz bu heyecanla
galerimizi açıyoruz.

Ressam Devrim Erbil’e İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı
Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu
tarafından plaket takdim edildi.

Bu anlamda emeği geçen herkese
şükranlarımızı sunuyorum. Her
durağı, her mesafesi, her menzili
bereketli olsun. Sanatla yoğrulsun,
sanatla nefes alsın.”
“SANATI KUCAKLAMALI”

Ressam Devrim Erbil de,
üniversiteler bünyesinde bu
tarz galerilerin olmasının sanat
açısından önemine değinerek;
“Bir üniversitenin yeni bir

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu
Galeri Yeni Yüzyıl’ın açılışında sanatçı ve akademisyenlerle.

galerisinde bulunmaktan çok
mutluyum. Hayatımın 60 yılı
üniversite içinde geçti ve her
zaman üniversitenin sanat yanının
olmasından yanaydım. Çünkü
sanat insanları daha duyarlı,
hoşgörülü, demokratik ortamın ya
da toplumun istediği insan haline
getirir. İnceltir, duyguları derinleşir.
O yüzden mutlaka resim yapmak
değil ama üniversitenin bütün
dallarındaki kişilerin sanatı daha

yakından tanıması böyle galerilerle
olacaktır. Sadece burada değil,
bütün üniversitelerde sanatın bütün
diğer dallarını da kucaklamasını
gönülden diliyorum” ifadelerini
kullandı. Ssergiye eserleriyle
katkıda bulunan sanatçılara Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal
Sarıkaya ve İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Aysel Aziz
tarafından plaketleri verildi.

Prof. Evci, vefatının 1’inci
yılında törenle anıldı

Prof. Fikret Evci’nin çocukları Tuna ve Tuğba Evci (solda) Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu,
Prof. Evci’nin kızı Tuğba Evci ve eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile birlikte.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, törende yaptığı konuşmada, “Vefatı
bizi çok sarstı. Kendisini çok özlüyoruz. İnsanlara sevgisi yüksekti. Abisiyle
birbirinden ayrılmaz bir bütündü. Evlatlarını da çok severdi. Eşi- nin ani
vefatı kendisini çok sarstı, sonrasında hastalıkla karşı karşıya geldi. Allah
rahmet eylesin diyorum. İnşallah onun burada ektiği tohumlarla; öğrencileri,
asistanları onun yolunda devam ederler” dedi.
Evci’nin kızı Tuğba Evci de, “Bu kadar anlamlı bir günde burada olduğum
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Biz evlatları yaşadığımız sürece,
bizimle yaşayacak” dedi. Kardeşi hakkında konuşan Dr. Hikmet Evci de,
“O benim kardeşimdi ama aynı zamanda arkadaşımdı. İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversi- tesi benim kardeşime çok iyi bir şekilde sahip çıktı. Ben hekimim,
fakat hiç böyle bir şey görmedim. Başta Sayın Dr. Azmi Ofluoğlu’na ve
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
ve Lobin Europe işbirliğinde
düzenlenen 14’üncü Uluslararası
Avrupa Kalite Zirvesi ve ödül töreni
üniversitemizde gerçekleştirildi.
Zirvede, ‘Türkiye markası
yurtdışından nasıl görünüyor?’,
‘Türkiye’nin küresel markaları var
mı?’, ‘Yabancı yatırımcı gözünden
Türkiye’ konuları masaya yatırıldı.
İş dünyası temsilcileri yaşadıkları
deneyimleri katılımcılarla
paylaşarak, hayatı kolaylaştırmak
ve yaşam kalitesini yükseltmek
için yapılması gereken çalışmaları
değerlendirdiler.
“KAYNAKLARIMIZA
SAHIP ÇIKALIM”
Rektör Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu, açılış konuşmasında,
“Türkiye’nin yolculuğu çok
kıymetli ama bilmek zorundayız
ki, bilgiyi bilince dönüştürerek bu
mücadeleyi veriyoruz. Uluslararası
sistem kolay bir yer değil. Bu, bir
av ve bilek güreşi alanıdır. Güçlüler
ve güçsüzlerin bir arada olduğu
bir yer. Zirveye çıkarsınız ama
orada kalmak çok kıymetlidir.
Çıkanın en çok istediği şey, çıktığı
merdiveni itmektir ki, başkası o
yolu izlemesin. Batı’nın yaptığı
odur. Onlar kadar milliyetçi
olalım ve onlar kadar kendi
kaynaklarımıza, ekonomimize
ve şirketlerimize sahip çıkalım.
Onlar bizim için merdiveni hep
ittiler. Ama biz o merdiveni hem
koyduk hem adım adım çıkıyoruz.
Üstelik bizim farkımız, o merdiveni
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Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen zirveye, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Lobin Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu, eski bakanlardan Bülent Akarcalı,
emekli vali Orhan Öztürk ve Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin yanı sıra iş, siyaset, sanat
ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.

itmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Markanın şirketlerin en önemli
değeri olduğunun altını çizen Lobin
Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu
ise “Üretilmesi gereken en önemli
değerler sübjektif olanlardır.
Bunlardan biri de markalardır.
Marka, bir şirketin aktifinde yer
alan en önemli değeridir. Tüketici
sizin içyapınızı bilmeyebilir ama
markanızın farkındadır. Marka aynı
zamanda güven demektir. Nitelikli

ürün ve hizmeti üretirken endişesiz
olarak yola çıkmanız lazım. İlk
ürün ile son ürün arasındaki nitelik
farkını birbiriyle özdeş tutmak
gerekiyor. Güven noksanlığı
hataya sebep olabilir. Marka hem
kendine güvenecek hem de iyi
yapmaya devam edecek” dedi.
Türkiye markası ile ilgili Ticaret
Bakanlığı’nın ciddi çalışmalar
yaptığını söyleyen Fahri Ustaoğlu,
“Devletimiz yurtdışında yapılacak

tanıtımlara çok ciddi destek
veriyor. Türkiye markası düne
göre çok daha güçlü ve iyi bir
yerdedir” şeklinde konuştu. AB
Standardındaki Markalara Ödül
14.Uluslararası Avrupa Kalite
Zirvesi Konferanslarından sonra
gerçekleştirilen ödül töreninde,
AB standartlarında hizmet veren
Türk Hava Yolları (THY), Migros,
Turkcell, Alfemo ve Mresco Türkiye
Group gibi markalar ödüllendirildi.

Kampüste ‘Karadeniz Festivali’
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü, ‘Karadeniz
Kültürü ve Yemekleri Festivali’ düzenledi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversite- si
Cevizlibağ Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi bahçesinde gerçekleşen
etkinlikte, Trabzonsporlular Kulübü; hamsi, mısır ekmeği ve kuymak yaptı.
Yiyenlerin tadına doyamadığı yöresel yemeklerin ardından, öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile birlikte
horon tepti.
Etkinliğe ilişkin bir konuşma yapan Trabzonsporlular Kulübü Başkanı Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Zeynettin Asan, “Biz tribün
taraftarı değiliz. Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği olarak asıl amacımız,
insanları bir bütün olarak bir yerde toplamaya çalışmak” dedi. Trabzonsporlular Kulübü Onursal Başkanı Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf
öğrencisi Mustafa Yıldız da, “Sadece Trabzonluları bir araya getirmiyoruz;
Üniversitemizde sosyal ve sağlıklı bir çevre oluşturabilmek için okulumuzun da desteğiyle hamsi, kuymak ve mısır ekmeği dağıtacağız” dedi.
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2019-2020 Akademik Yılı açılış
dersini Prof. Dr. Göksel Aşan verdi
Üniversitemiz 2019-2020
Akademik Yılı’nın açılışı,
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Finans Ofisi Başkanı Prof.
Dr. Göksel Aşan’ın verdiği
ders ile başladı.

Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektörümüz
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile birlikte.

Tuğgeneral Topaloğlu FETÖ
ile mücadeleyi anlattı
15 Temmuz darbe girişiminin
3’üncü yıldönümü dolayısıyla
Milli Savunma Bakanlığı ve
üniversitemiz işbirliğiyle
düzenlenen konferansta konuşan
Genelkurmay Başkanlığı
İstihbarata Karşı Koyma (İKK)
ve Güvenlik Daire Başkanı
Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin FETÖ/PDY
terör örgütü ile mücadelesini
anlattı. Konferansın açılış
konuşmasını yapan İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu,
“15 Temmuz iki ayrı refleksin
ve rengin yaşandığı bir geceydi.
Bütün olaylar 24 saat içinde
yaşandı ve tarihe işlendi. İki ayrı
renkti, sadece siyah ve beyaz
vardı; yani karanlık ve aydınlık.
O gece karanlık bir gece olarak
başladı ama o karanlığı aydınlığa
dönüştürenler oldu” dedi.
UNUTMAMAK GEREKİR
Hacısalihoğlu, “Onların son nefesi
bizim burada nefes almamızın
sebebidir, bunu unutmamak
gerekir. O Çanakkale, Milli
Mücadele ruhudur. ‘Bağımsızlık
bizim karakterimizdir’ diyen
büyük şiarın bugünkü yaşayan
ruhudur. O açıdan kıymetini
bilmeliyiz. Ben bu mücadeleye
ikinci kurtuluş mücadelesi
diyorum ve bunun sürdüğünün
farkındayım. 15 Temmuz hem

büyük direniş hem diriliştir.
Unutursak kalbimiz kurusun.
Bu bizim yeminizdir. Bunun
unutursanız Çanakkale’yi,
bağımsızlık mücadelesini, Mustafa
Kemal Atatürk’ü ve Kuva-yi
Milliye’yi unutursunuz. Bu konuda
zihin bulandıranların asla oyununa
gelmeyin” diye konuştu.
DİNİ DUYGULARI SUİİSTİMAL
Rakamlarla 3 yıl içinde TSK’daki
FETÖ mücadelesini anlatan
Tuğgeneral Zorlu Topaloğlu,
FETÖ’nün yapısı, amaçları
ve TSK’nın örgüte yönelik
mücadelesine değindi. FETÖ
terör örgütünün adeta haşhaşi ve
casus teşkilatı şeklinde çalıştığını
söyleyen Topaloğlu, şunları
belirtti:
“FETÖ’nün amacının toplumun
dini duygularını suiistimal ederek,
örgütsel menfaat ve ideolojisi
çerçevesinde Türkiye’nin yasama,
yürütme ve yargı kurumlarını ele
geçirmek olduğunu biliyoruz.
Hiyerarşi olarak birbirine bağlı
değiller. Hücre tipi örgütlenme
modelini uyguluyorlar. Örgütü
yöneten üst kadro dışında her
birim diğerinden bağımsız olup
hücreler şeklinde örgütlenmiştir.
Hücrelerin örgütlenmesi esnek,
manevra gücü yüksektir,
kendilerini yenileyebilme
kapasitesine sahip olarak organize
etmişlerdir.”

‘Barikatsız dünya’ için
pedal çevirdiler

Prof. Dr. Göksel Aşan, ‘En Zor Yüzyıl’
başlıklı açılış dersinde, manevi
değerler ve onların korunması
üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.
Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda
gerçekleşen açılış dersine, İYYÜ
Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi
Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu, çeşitli üniversitelerin
yöneticileri, dekanlar, enstitü
müdürleri ve akademisyenlerin yanı
sıra öğrenciler katıldı.
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Açılış konuşmalarını Öğrenci
Konseyi Başkan Vekili Muaz Emin
Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu yaptı. Ardından, Prof.
Dr. Hacısalihoğlu ilk dersi vermek
üzere mikrofonu Prof. Dr. Göksel
Aşan’a bıraktı.
Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu,
konuşmasında, Prof. Dr. Aşan’ı
ağırlamaktan ötürü mutlu olduklarını
vurgulayarak, “Bugün adını
yüzyıldan alan üniversitemiz, aslında
10’uncu yılının içinde olduğu bir
ayrıcalıkla akademik açılış töreni
gerçekleştiriyor. İki dönem önce
Nabi Avcı hocamız açılış dersi
için buradaydı. ‘Yeni Yüzyılda
Yeni Üniversite’ başlığını kendisi
koymuştu. Bugünkü ‘En Zor Yüzyıl’
başlığını ise Göksel hocamız seçti. Bu
zorluğun yeni yüzyılla buluşmasını
bize sunacak” dedi.
“ÜRETİLMEYENİ ÜRETİR”
“Üniversite olmak zor bir iştir
aslında” diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu,
“Ama o zorluk mutlak surette
büyük bir beklenti de üretir. Bugün
itibariyle üretilmeyeni üreten,
söylenmeyeni söyleyen, yazılmayanı
yazan, konuşulmayanı konuşanın
adıdır üniversite. Dolayısıyla bilgiyle
değerlerin yoğrulduğu yerdir. Bu
farkındalığı taşıyabilirsek, üniversite
olma yolunda tarih tezimizi,
hedefimizi doğru belirledik anlamına
gelir. Biz bunun farkındayız”
ifadelerini kullandı.
“HEM NİMET HEM KÜLFET”

İlk dersi vermek üzere kürsüye çıkan Prof. Dr. Aşan, bir senedir ders vermediği için üniversite ortamını özlediğini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Akademik
Yılının Açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Konferans Salonunda gerçekleşen açılış dersine İYYÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, çeşitli üniversitelerin yöneticileri, dekanlar,
enstitü müdürleri, akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler katıldı.

İlk dersi yapmak üzere kürsüye
çıkan Prof. Dr. Göksel Aşan, bir
senedir ders vermediği için üniversite
ortamını özlediğini dile getirdi. Aşan,
şöyle devam etti: “İnsanlığın çok
fazla sınavı var. Bir arada yaşamaya
başladığı andan itibaren, insanlığın
çok ciddi bir sınavı başlıyor. Çünkü
herhangi bir canlı türü için en zor şey
bir arada yaşamayı sürdürebilmek.
Bizim dışımızdaki canlılar bir arada
yaşamayı bir şekilde sürdürebiliyorlar.
Çünkü kendi içlerinde bir denge
kurmuş durumdalar. Ama bizim
açımızdan en büyük zorluk şu ki,
biz düşünebiliyoruz. Çok büyük bir
nimet ama inanılmaz da bir külfet.

Çünkü düşünmeye başladığınız
andan itibaren, neden birlikte
yaşamak zorunda olduğunuzu
sorgulamaya başlıyorsunuz. Sonra
da, ‘Ya benim bunlara niye ihtiyacım
var ki?’ diyebileceğiniz bir noktaya
geliyorsunuz. Sistemin sizin bu
soruyu sordurtmuyor olması
lazım. Öyle bir sistem kurulmalı
ki, sistemin içerisinde mümkün
olduğunca hiçkimse, o sistemin
dışarısında kalarak daha iyi bir hayat
sürdüreceğini düşünmemeli. Çünkü
eğer öyle olursa, herkes sistemin
dışarısına çıkarsa kimse ayakta
kalamaz.”
Açılışta bir konuşma yapan Öğrenci

Konseyi Başkan Vekili Muaz Emin
Ayyıldız da, 2019-2020 EğitimÖğretim Yılı için heyecanlı olduklarını
dile getirerek, “Zor bir yüzyılın
içinden geçiyoruz, ancak zorluklar
her ne kadar fazla olursa olsun, biz
gençler bu sıcak bilim yuvasında
ilim ve bilimin ışığında yeni bilgilerle
donanarak bu zorlukları aşma azmi ve
ümidini her daim besliyoruz” dedi.
Açılış dersinin sonunda, İYYÜ
Mütevelli Heyeti Başkanı Azmi
Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı
Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel
Aşan’a hediye takdim etti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
ve Barikat Film Atölyesi Derneği,
Uluslararası Barikat Film Festivali
kapsamında Sessiz Çığlık Bisiklet
Etkinliği düzenledi. Engellilerin
yaşamış olduğu sorunlara dikkat
çekmek için yapılan etkinlikte;
görme, işitme ve ortopedik
engellilerin yanı sıra, gönüllü
bisikletçilerde barikatsız bir dünya
için pedal çevirdi.
Etkinliğe katılanlar soğuk hava
koşullarına rağmen pedal çevirdi.
Avcılar Belediye Başkanı Avukat
Turan Hançerli’nin de katıldığı
etkinlikte Mecidiyeköy’den
başlayan tur, Beykoz’da son

buldu. Uluslararası Barikat Film
Festivali Başkanı Hüseyin Nacar;
çığlıklarının farkındalık için
olduğuna vurgu yaparak, “Biz
barikatsız bir dünya için düş
kuruyoruz. Düşlerimize ortak olan
düşdaşlarımıza teşekkür ediyorum.
3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nün, kutlanmasına karşıyız.
Biz barikatları yıkmak için sanatın
ve sporun gücüyle geliyoruz”
dedi. Avcılar Belediye Başkanı
Avukat Turan Hançerli de bisiklet
etkinliğine katılan isimler arasında
yer aldı. Hançerli, 25 yıldır engelli
hakları mücadelesi verdiğini ifade
etti.

“Engelli hakları” paneli

10. Uluslararası Barikat Film
Festivali kapsamında, Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı tarafından
“Engelli Hakları” konulu panel
düzenlendi.
Üniversitenin konferans salonunda
gerçekleşen ve moderatörlüğünü
Barikat Sanat Atölyesi Derneği
Başkanı Hüseyin Nacar’ın yaptığı
panele, Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli ve görme
engelli milli futbolcu Ali Çavdar
konuşmacı olarak katıldı. Panelin
açılış konuşmasını yapan İstanbul

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal
Sarıkaya, engellilerle empati
yapmanın önemini vurgulayarak,
“Engelsiz yaşamı hep birlikte
kurgulayacağız. Engelsiz
yaşamda başarılı olabilmek ya
da farkındalığı artırabilmek
tamamıyla empati yapmaktan
geçmektedir. Empati yaptığımız
zaman, sadece bedensel, zihinsel
engellerimizi değil, başka türlü
engellerimizi de aşabileceğimizi
düşünüyorum” dedi.
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Çocuk Gelişimi öğrenci
çalışmaları sergisine büyük ilgi

Hemşire adayları beyaz önlük
giyerek mesleğe ilk adımı attı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencilerinin “Çocuk Gelişiminde Sanat
ve Yaratıcılık” ve “Eğitim Materyali Geliştirme” derslerinde hazırladıkları
maketlerden oluşan sergi Galeri Yeni Yüzyıl’da açıldı.
Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yasemin
Acar Çiftçi’nin açılış konuşmasının ardından, Rektör Yardımcıları Prof.
Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya ile Prof. Dr. Emir Tan, dekanlar, müdürler,
idari yöneticiler, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla serginin açılışı
gerçekleştirildi.
Öğrenciler, sergi sonunda yapmış oldukları projeleri ilçe çapındaki ana
sınıflarına bağışlayacaklarını belirtti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek
mesleğe ilk adımlarını attı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Cüneyt Ulutin, törenin açılışında yaptığı konuşmada, ailelere ve öğrencilere
seslenerek, “Değerli aileler, bir dönüm noktasındasınız. Çocuklarınızın
belki de ilk mürüvvetini görüyorsunuz. Bu mürüvvet sayesinde ileride
herhangi bir sıkıntı yaşama dan rahatlıkla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
mensubu olarak iş bulabileceklerini, gayet iyi yerlere geleceklerini
şimdiden hissetmiş bulunuyorsunuz. Beyaz önlüğünüz kirlenebilir ama
sizin ruhunuz kirlenmesin. Hak yolunda, adalet yolunda işinizi yaparken
sakın sapmayın” dedi.

Dr. Yediyıldız sağlık sistemini anlattı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
‘Dünya Tıbbi Sekreterler Günü’
kapsamında, TBMM Sağlık, Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız’ı konuk
etti. Konferansta “Türkiye’deki Sağlık
Sistemi” konusu ele alındı.
Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda
gerçekleşen etkinliğin açılış
konuşmasını İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Emir Tan yaptı.
DÜNYANIN ÖNEMLİ MESELESİ
Dr. Şenel Yediyıldız, konuşmasında,
sağlığın sadece Türkiye’nin değil
bütün dünyanın meselesi olduğunun
altını çizerek, “Bugün dünyanın
ilerlemiş ülkelerine bakın, hepsinde
sağlıkla ilgili sorunlar var. Yapılanlar
var, yapılamayanlar var, yapılmak
istenenler var. Ama hepsi bir sorun.
Neden? Çünkü sağlık meseleleri
sürekli değişiyor” dedi. Sağlığın bir
hizmet sektörü olduğunu ve sürekli
yenilenme gerektirdiğini vurgulayan
Yediyıldız şöyle konuştu: “Sağlığın;
hizmeti alan, hizmeti veren, bu
hizmette çalışanlar gibi birkaç ayağı
var. Hizmeti alan millet, hizmeti veren
de devlet. Devlet, hizmeti milletin
istediğine yakın, ama ucuz veriyor.
Millet de istiyor ki, bu hizmete kolay
ulaşayım, ücretsiz olsun ve güvenli
olsun. Çalışanlar da istiyor ki az
çalışayım, çok kazanayım.
Böyle bir tabloda ortaya iyi hizmet
çıkması lazım. Yani bu hizmeti
alan, bu hizmeti veren devletin hem
çalışanını hem de hizmet verdiği
insanları memnun etmesi lazım”
KUYRUK OLMAYAN HASTANE
Özellikle İstanbul’da bir dönem
kuyruk olmayan hastane
bulunmadığını belirten Şenel
Yediyıldız, bugün o kuyrukların

Konferansın sonunda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız’a İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan tarafından plaket verildi. Yediyıldız daha sonra öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Konuşmasında özellikle İstanbul’da bir
dönem kuyruk olmayan bir hastane bulunmadığının altını çizen Dr. Şenel Yediyıldız,
bugün o kuyrukların son bulduğunu söyledi.

son bulduğunu söyledi. Yediyıldız,
şöyle devam etti: “O günlerden
bugünlere geldik. Bugün Türkiye
dünyada sağlığa en kolay ve en
ucuz ulaşılan ülkedir. Demek ki
biz sağlık hizmeti alanı memnun
etmişiz. Memnun etmediğimiz kesim
arasında günümüzde sağlık çalışanları
bulunuyor, bir de devletin zorlanması
söz konusu. Çalışanları memnun
etmek çok zordur. Herkesin bir
hayali vardır, o hayalini yakalamaya
çalışır. Biz 2004’te çıkardığımız sağlık
yasasıyla hastaneleri birleştirdik,
hizmetleri ortak vermeye başladık.
O yasa ile çalışanların umudunu
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kırdık biraz. Umudunuz kırılmışsa
memnun olamazsınız. Bu kapsamda
muayenehaneler kapandı. Doktorlara
da denildi ki muayenehaneni
kapatıyorsun, sadece hastanede
çalışıyorsun, sana da şu kadar ücret
ödüyoruz. Aslında verilen ücret
eski dönemlerden daha fazladır.”
Konuşmasına, “Bir sağlık çalışanının
eve ekmek götürme derdi olmamalı”
sözleriyle devam eden Dr. Şenel
Yediyıldız, şunları söyledi: “Bir
sağlık çalışanının akşam eve ekmek
götürme veya çocuğuna bir şey
alamama derdi olmamalı, ev kirası
problemi olmamalı, arabası olmaması

gibi bir problemi olmamalı. Sağlık
çalışanlarının bu tür sorunlarının
olmamasını sağlayabilmek en
büyük hedefimiz. Bunun yanı sıra
devletin bu hizmeti verebilmesi için
ekonomisinin güçlü olması lazım.
Devletin sağlığa ayırdığı bütçenin biraz
daha yüksek olması gerekir. Devletin
de tabii ki bütçe olarak bazı zorlukları
bulunuyor. ‘Biz devletten bu hizmeti
alalım da, devlet ne olursa olsun’
düşüncesinde olmamamız lazım. Bu
gemide hep beraberiz, batarsak hep
beraber batarız. Onun için önce gemi
ayakta kalmalı.”

Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşegül Topal
Sarıkaya ile Prof. Dr. Emir Tan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
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Tıp öğrencileri hekimliğe ilk adımı attı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
(İYYÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıf
öğrencileri, törenle beyaz önlüklerini
giyerek, meslek hayatlarına ilk adımı
attı. Öğrencilere beyaz önlüklerini
akademisyenler giydirirken, aileleri
de bu anlamlı günde çocuklarını
yalnız bırakmadı.
Sınıf Temsilcisi Fatih Yağız
Demirtaş’ın kendisi ve arkadaşları
adına yaptığı açılış konuşmasının
ardından, Rektör Prof. Dr. Yaşar
Hacısalihoğlu geleceğin doktorlarına
seslendi.
“BAŞINIZ HEP DİK OLSUN”
Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu,
şunları söyledi: “Tıp biliminde
robotlar, yapay zekâ elbet
kullanılacak ama, hekimlikte bir
değer vardır ki, onu robotlarla
sağlayamayız. En iyi ilaç sevgidir.
Bir hastayı sevgi iyileştirir. En
çok sevilen, yüzü en çok gülen,
şefkatle davranan, hiçbir bedel
karşılığında saygınlığını, bilgisini,
birikimini harcamayan birer hekim
olacağınıza eminim. Bir üniversitenin
öğrencisine vereceği şey ‘değer’dir.
Bilginin bir yerden başka bir yere
taşınması ya da üretilmesi yetmez.
Esas olması gereken, bilginin bilince
kazınmasıdır. Değerli öğrencelerimiz,
sizlerle zorlu ve bir o kadar da zevkli
olduğuna inandığım bir eğitim süreci
geçireceğiz. Başınız hep dik, yükünüz
dürüstlük olsun. Sizlere başarılı bir
eğitim süreci diliyorum. Biz sizler
için varız. Yolunuz açık olsun.”
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir
Budak da, ”130 öğrencimiz, biz
hekimlerin üniforması olan beyaz
önlüklerini giydi. Bu bizim için
çok gurur verici bir tablodur. Bu
tablonun asıl sahibi olan sevgili anne
ve babalar, zaman çok çabuk geçiyor.
Koskoca 20 yılı geride bıraktınız.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine akademisyenler tarafından önlükleri giydirildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak.

Çocuklarınız için uykusuz kaldınız,
her zaman dimdik arkalarında
durdunuz. Artık büyüdüler, zorlu
sınavlardan geçtiler ve şimdi sağlık
ordusunun birer neferi olmak için
adaylar. İnanın sizler çok büyük
saygıyı hak ediyorsunuz. Sizlerin
hakkı ödenmez” dedi.
“ÇOK KUTSAL BİR UĞRAŞ”
Konuşmasında öğrencilere de
tavsiyelerde bulunan Dekan Prof. Dr.
Demir Budak, ”Sevgili öğrencilerim,
büyük zorluklardan geçerek buraya
kadar geldiniz. Ancak inanın
bundan sonraki yıllarınız daha da

Gaziosmanpaşa Hastanesi Erhan Akgüç Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Gaziosmanpaşa
Kay makamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı
Haydar Memiş, Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

zor olacak. 6 yıllık güçlü ve zorlu bir
eğitim sizleri bekliyor. Eğitiminizin
sonunda da ömür boyu hızla gelişen
tıp bilimini takip edebilmek için çok
okuyacaksınız, çok çalışacaksınız.
Çok kutsal bir uğraş içerisinde
olacaksınız. Acı içinde sizi bekleyen
bir hastaya yaklaşırken, bu kıymetli
görevi daha iyi nasıl yapabileceğinizi
düşünün. Kendinizi hep geliştirin ve
ustalarınızdan öğrenebileceğiniz her
şeyi öğreniniz” şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Hastanesi Erhan
Akgüç Konferans Salonu’nda
düzenlenen törene Gaziosmanpaşa
Kay makamı Numan Hatipoğlu,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yaşar Hacısalihoğlu, Gaziosmanpaşa
Cumhuriyet Başsavcısı Haydar
Memiş, Rektör Yardımcıları, dekanlar,
akademisyenler ve öğrencilerin
aileleri katıldı.
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Yeni Yüzyıl Müzik Grubu’ndan Öğretmenler Günü konseri
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
tarafından Öğretmenler Günü Konseri düzenlendi. Yeni
Yüzyıl Müzik Grubu’nun seslendirdiği şarkılara seyirciler
de alkışlarla eşlik etti. Alev Ofluoğlu Konferans Salonu’nda
düzenlenen etkinliğe, akademisyenler, idari personel ve
öğrenciler katıldı. Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konserde Yeni Yüzyıl Müzik Grubu eşsiz
repertuvarıyla ku lakların pasını sildi. Konser sonrası Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, grup
üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.
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‘Medyada erkek hegemonyası var’
“Medya sektörü kadınların
gayet güzel başarabileceği, bir
erkekle kıyaslandığı zaman hiçbir
fark olmadan işini başarıyla
yürütebileceği bir alan. O yüzden
her sektörde olması gerektiği gibi
medya sektöründe de kadın olmalı”
Röportaj: Esra Katılmış

(Yeni Medya ve Gazetecilik 4. Sınıf öğrencisi)

Show TV’nin başarılı muhabirlerinden
Nilüfer Özkan, kadın gazeteci olmak
ve medyada kadının temsili ile ilgili
görüşlerini Gazete Yeni Yüzyıl’a anlattı.
Gazetecilik mesleğini, araştırmayı çok
sevdiği için tercih ettiğini vurgulayan
Özkan, “Ben araştırmayı seviyorum,
araştırma ruhu taşıyorum, öğretmeyi
seviyorum. Gazetecilik de bir nevi
göstermektir, öğretmektir. Yani
halka gösteriyoruz, haber veriyoruz,
öğrenmelerini sağlıyoruz. Bilmediği
şeyleri onlara gösteriyoruz. Belki de bu
yüzden bana yakın geldi’’ dedi.
“KADIN GAZETECİ OLMAK ZOR”
Kadın gazeteci olmanın güçlüklerini bir
anne olarak dile getiren Nilüfer Özkan,
şunları söyledi: “Her meslekte olduğu
gibi zorlukları var, hatta neredeyse
aynı diyebilirim. Mesela anne olmak.
Erkeklerde böyle bir durum yok. Bir
yerde bir kırılma noktası oluyor. Bir
kopuş yaşıyorsun. O süreç birden
aksıyor yani, ama bu bir engel değil,
o hayatın bir mucizesi. Yani dünyan
değişiyor, dünyan zenginleşiyor, anne
oluyorsun. Kariyer lerin ile çocuğun
arasında gidip geliyorsun. Bunu
yaşayan çok fazla kadın var. Bu bir
dezavantaj gibi görünebilir. Çocuktan
sonra hayatına devam edenler ve
etmeyenler var. Ben devam ettim.
Tabii ki çok zorlanıyorum ama bir
taraftan da bu kişinin çalışmak isteyip
istememesiyle alakalı.”
Nilüfer Özkan, kadınların medya
sektöründe ve bütün sektörlerde yer
alması gerektiğine değinerek şöyle
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devam etti “Bu alan özellikle de
kadınların gayet güzel başarabileceği,
bir erkekle kıyaslandığı zaman
hiçbir fark olmadan işini başarıyla
yürütebileceği bir alan. Röportajsa
röportaj, haberse haber, seslendirmeyse
seslendirme. Bir erkek bunları yapar
ama bir kadın da bunları yapar. Neden
bu anlamda bir kadın-erkek ayrımı
olsun ki? O yüzden bence her sektörde
kadın olması gerektiği gibi, bu alanda
da olmalı.’’
Başarılı muhabir Özkan, medyadaki
“erkek hegemonyası” algısını da şu
sözlerle yorumladı: “Ataerkillikle ilgili
biraz. Erkek çalışır, eve ekmek getirir,
kadın evde çocuğuna bakar. Bu kırıldı
aslında, kırılmaya da devam ediyor.
Ama bu medyada erkek hegemonyası
olduğu gerçeğini değiştirmez. Mesela
anchormanlar... Şu anda yorum yapan
Fatih Portakal en bilinen anchorman.
Hani sanki bu erkeklere yapışmış.
Erkekler yorum yapar, erkekler siyaset
konuşur, erkekler haberi analiz eder,
ama sanki kadınlar sadece konuşmacı
olarak, yani sunan kişi olarak görülür.
Yani bu biraz da ekrana alınan
kişilerin doğru kişi olmasıyla alakalı.
Donanımlı bir spiker de elbette ki
layıkıyla yorumunu yapabilir. Haberini
analiz edebilir. Bunu televizyondan

milyonlarca kişiye ulaştırabilir.”
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Artan kadın şiddetini de değerlendiren
Nilüfer Özkan, şu ifadelere yer verdi:
‘‘Maalesef ki kadına şiddet haberleriyle
çok sık karşılaşıyoruz ama bu
bizim biraz hem coğrafyamızın
hem Türkiye’nin gerçeği olarak
karşımıza çıkan bir şey. İçinde
bulunduğumuz durumda tabiî ki
haber yapmak durumundayız ama
burada dikkat edilmesi gereken, bunu
pekiştirmemek. Yani şiddet gören bir
kadının haberini yaparken çok ince
eleyip sık dokumak gerekiyor. Çünkü
başka canilere de yanındaki kadınlara
aynı şekilde şiddet uygulaması için
örnek teşkil etmemeli. Bazı kanallar
bunu reyting almak için yapıyorlar.
Mesela bir kadına şiddet görüntüsü
var, eşinin bir kadını sokak ortasında
darp ettiği görüntü var. Bunu sadece
bir kez verip, ‘Evet, bu adam gerçekten
kadına tokat attı ve biz bunun haberini
size veriyoruz’ demek için, bir kez
o tokadı gösterip geri kalan sahneyi
dondurmak gerek. Ama bazı mecralar
bunu uygulamıyor. Aynı sahneyi
tekrar tekrar veriyor ve o şiddeti
meşrulaştırıyor.”

