
Acı kaybımız... 

Ata’mızı 
andık… 

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü 
yıldönümü nedeniyle İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi’nde bir anma töreni düzenlendi. 
Microsoft Teams uygulaması üzerinden 
çevrimiçi olarak yapılan tören, saygı duruşu ve 
İstiklâl Marşı’nın söylenmesiyle başladı. n 3’te

24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü coşkuyla 
kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Halk Oyunları, Tiyatro, 
Müzik ve Edebiyat Kulüplerinin 
işbirliğiyle bir kutlama programı 
hazırlandı. n 4’te

GAZETE YENİ YÜZYIL
T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

YIL 5 l SAYI 15 l KASIM/ARALIK 2021 l İLETİŞİM FAKÜLTESİ YAYIN ORGANI

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. 
sınıf öğrencimiz Zeynep Midyat trafik kazasında hayatını kaybetti. 
Zeynep Midyat için üniversitemizde bir anma töreni düzenlendi

l

İÇİNDEKİLER
l KALGÜK’ten Öğrenci Çalıştayı… n Sayfa 6
l Takımlarımız galibiyetlere hazır n Sayfa 7
l ‘STK’ları Tanıyoruz’ n Sayfa 9
l Bizden Bir Portre  n Sayfa 11
l “Dijital Sohbetler” Hız Kesmiyor  n Sayfa 14
l Dünya Engelliler Günü n Sayfa 15

Törene, İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti 
Başkanı Dr. Azmi 

Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu, akademisyenler, 
idari personel, öğrenciler ve 
Zeynep Midyat’ın yakınları 
katıldı. 1 dakikalık saygı 
duruşunun ardından başlayan 
törenin açılış konuşmasını 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin yaptı.

Prof. Dr. Alptekin, Zeynep ile 
ilgili anılarını paylaşarak, “Her 
zaman güleryüzlü, saygılı ve 
çok çalışkan bir öğrencimizdi.  
Öğrenciler arasında bir 
yıldızdı ve o yıldız kayıp gitti. 
Sevgili Zeynep’i kaybetmek 
bizleri ve arkadaşlarını son 
derece üzdü. Böyle bir 
örnek öğrenci az bulunur. 
Kendisine Allah’tan rahmet 

diliyorum, ruhu şad olsun” diye 
konuştu. n 2’de
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Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Bölümü 
4. sınıf öğrencimiz Zeynep 
Midyat trafik kazasında 
hayatını kaybetti. 
Zeynep Midyat için 
üniversitemizde bir anma 
töreni düzenlendi

Törene, İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Dr. Azmi 

Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu, akademisyenler, 
idari personel, öğrenciler ve Zeynep 
Midyat’ın yakınları katıldı. 1 
dakikalık saygı duruşunun ardından 
başlayan törenin açılış konuşmasını 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. İsmet Vildan 
Alptekin yaptı.
Prof. Dr. Alptekin, Zeynep ile ilgili 
anılarını paylaşarak, “Her zaman 

Öğrencimiz Zeynep’i kaybettik 

güleryüzlü, saygılı ve çok çalışkan bir 
öğrencimizdi.  
Öğrenciler arasında bir yıldızdı ve 
o yıldız kayıp gitti. Sevgili Zeynep’i 
kaybetmek bizleri ve arkadaşlarını 
son derece üzdü. Böyle bir örnek 
öğrenci az bulunur. Kendisine 
Allah’tan rahmet diliyorum, ruhu şad 
olsun” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu 
da, “Sözün bittiği yerdeyiz. Sadece 

yüreğimizin sesi duyuluyor. Acı 
haberi ilk duyduğumuz andan 
itibaren yüreğimizin sızısı hiç dinmiş 
değil.  Acılarını bir nebze olsun 
paylaşmak adına sevgili Zeynep’in 
ailesiyle konuştum. 
Söylenecek söz yok. Yüreğimiz 
şu anda en üst noktada, acıyı 
paylaşıyoruz. Sevgili Zeynep’imize 
Allah’tan rahmet diliyoruz, o 
bir melek ve yeri cennet. Bütün 

arkadaşlarının, sevenlerinin, 
onu sürekli anarak, onun 
ruhuyla buluşarak bunu ona 
hissettireceklerine inanıyorum. 
Yüreğimiz yanıyor. Bu son olsun 
istiyoruz. Bir daha bu tür acılarla 
toplanmayalım. Allah ailesine, 
sevenlerine dayanma gücü versin. 
Evlat acısı en büyük acıdır.  
Zeynep’in ruhu şad olsun, hepimizin 
başı sağ olsun” şeklinde konuştu. 
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Atamızı saygı, minnet 
ve rahmetle andık...

Cumhuriyetin kurucusu 
Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 

ölümünün 83’üncü yıldönümü 
nedeniyle İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi’nde bir anma töreni 
düzenlendi. 
Microsoft Teams uygulaması 
üzerinden çevrimiçi olarak 

yapılan tören, saygı duruşu ve 
İstiklâl Marşı’nın söylenmesiyle 
başladı.
Rektör Prof. Dr. 
Yaşar Hacısalihoğlu, 
açılış konuşmasında, 
“Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete intikalinin 83’üncü 

yılındayız. Saygıyla, minnetle, 
rahmetle, şükranla yâd ediyoruz. 
Her yıldönümlerinde 
kuşkusuz en önemli olan şey, O’nu 
en içten, en kapsamlı bir şekilde 
anlayabilmek. Atatürk’ün Türkiye 
ve dünya için öngörülerini ve 
hedeflerini anlamanın, her dönem, 
özellikle de içinde bulunduğumuz 

dönem itibariyle her şeyden daha 
önemli olduğunu düşünüyorum” 
dedi.
Törende daha sonra, 
Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Yılmaz Tezcan “Atatürk ve 21’inci 
Yüzyıl” konulu bir konferans 
verdi. 

25-30 Kasım 2021 
tarihlerinde YÖKAK 

(Yükseköğretim Kalite Kurulu) 
tarafından düzenlenen 
“Üniversitelerde kalite bilincini 
artırmaya yönelik” çevrimiçi 
toplantıya, Üniversitemizden 

kalite konusuyla ilgili çalışmalar 
yapan Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Ayşegül Sarıkaya, KALGÜK 
Koordinatörü Prof. Dr. Aysel Aziz, 
KALGÜK Başkan Yardımcıları 
Prof. Dr. Sevgi Kalkan ve 
aynı zamanda Genel Sekreter 

Yardımcımız Yıldız Atılgan katıldı. 
Üniversitelerde kalite bilincinin 
artırılmasını amaçlayan toplantının 
ilk oturumunda YÖKAK Başkanı 
Muzaffer Elmas ve Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu 
Yıldırım kalite konusundaki 

gelişmeleri anlattı. İkinci 
toplantıda ise toplantıya katılanlar, 
daha önce yaptıkları tercihler 
çerçevesinde gruplara ayrılarak 
kalite konusunda uygulamalı 
çalışmalarını yürüttüler. 

Yükseköğrenim Kalite Kurulu 
seminerlerine katıldık…
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24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi Halk 

Oyunları, Tiyatro, Müzik ve Edebiyat 
Kulüplerinin işbirliğiyle bir kutlama 
programı hazırlandı. Programda 
çeşitli müzik dinletileri ve gösterilere 
yer verildi. Alev Ofluoğlu Konferans 
Salonu’nda yapılan kutlamanın açılış 
konuşmasını İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar 
Hacısalihoğlu yaptı.
Prof. Dr. Hacısalihoğlu, günün 
anlam ve önemine değinerek, şunları 
söyledi: “Değer, kıymet, sevgi, vefa, 
fedakârlık, hoşgörü, şefkat, alınteri ve 
emek. Bu değerlerin, bu kavramların, 
bu sıfatların en çok yakıştığı gün 
bugün. Niye öyle? Çünkü bugün, 
bu değerlerin, bu kıymetlerin en 
kıymetlisi öğretmenlerin günü. 

24 Kasım Öğretmenler 
Günü coşkuyla kutlandı

Bu kavramlar, değerler bütünlüğü 
içerisinde öğretmenlerimizi, bizleri, 
hepimizi aslında var eden, bu kıymetli 
sıfatlarla bulaştıran siz öğrencilerin 
varlığıdır. Bizden küçüklerin 
alınlarından, büyüklerimizin de 
ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle, 
bizleri yetiştiren; hayatta olan, 
ahirete göçen tüm öğretmenlerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum. 24 Kasım 1928, Millet 
Mekteplerinin Başöğretmenliğinin 
kabul edildiği gündür. Atatürk’ün 
100. doğum yıldönümü olan 1981 
yılından itibaren de tüm yurtta 
ülkemiz için bugün Öğretmenler 
Günü olarak ilân edilmiştir. O gün 
bugündür kutluyoruz, anıyoruz. 
Başöğretmenimizi de minnetle, 
rahmetle bir kez daha anmış olalım.”
ŞEHIT ÖĞRETMENLER… 

Sözlerine şehit öğretmenleri anarak 
devam eden Rektör Prof. Dr. 
Hacısalihoğlu, “Bu ülkenin şehit 
öğretmenleri var. Sayıları onlara, 
yirmilere, otuzlara, yüzlere yakın. 
Çeşitli sebeplerle şehit düşen 
öğretmenlerimiz ve bizzat öğretmen 
olduğu için; gittiği beldede o çocukları 
eğitmek üzere fedâkarlık yapmak 
üzere büyük bir aşkla, şevkle gittiği 
için katledilen öğretmenlerimiz var. 
PKK’nın alçakça terörist kurşunları 
ile şehit edilen öğretmenlerimiz.  
Şenay Aybüke Yalçın öğretmen; 
yüzüne bakmaya kıyamadığımız o 
kızımızdan ne istediniz? Necmettin 
Yılmaz öğretmenimiz; memleketine 
giderken aracı durduruluyor, 
kaçırılıyor, katlediliyor. Neşe 
öğretmen babası ile birlikte ilk tayin 
yerine gidiyor. Okulun yetersizliğini 

görüyor, öğretmen babası ile birlikte 
şevkle, aşkla o okulu içine girilebilir 
hâle getiriyor. Babasıyla birlikte o 
alçaklar tarafından katlediliyor. Onları 
rahmetle anıyoruz. Onlara minnet 
ve şükran duygularımızı iletiyoruz. 
Bu ülkenin birliği ve dirliği için, bu 
ülkenin istiklâli için, tam bağımsız 
Türkiye için mücadelemiz sürecek. 
Bütün şer odaklarına karşı bunu 
haykırıyoruz. Öğretmenlerimiz 
de bu işin rehberidir, öncüsüdür. 
Bağımsızlık bizim karakterimizse, bu 
ülkenin kurucusunun, yiğitlerinin 
sizlere aşıladığı yegâne şey buysa, 
bu uğurda s onuna kadar mücadele 
edeceğiz.” Oldukça ilgi çeken 
24 Kasım Öğretmenler Günü 
kutlamasında, akademisyenler ve 
öğrenciler çeşitli müzik dinletileri ve 
gösterileri sundu.        
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Öğrenci 
Konseyi 

seçimleri

Yunus Emre, Ahi Evran 
ve Hacı Bektaş Veli’de 
Buluşma Sempozyumu 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
ile Türk Edebiyatı Vakfı’nın 

ortaklaşa düzenlediği “Yunus Emre, 
Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli’de 
Buluşma” konulu sempozyum 4 
Kasım 2021 tarihinde yapıldı. 
Yunus Emre’nin vefatının 
700’üncü yılı olması dolayısıyla 
2021 yılının “Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı” ilan edilmesi üzerine 
düzenlenen sempozyuma, sekiz 

farklı üniversiteden 14 bilim 
insanı katılım gösterdi. İstanbul 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Fen 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Günseli İşçi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erol 
Ülgen ve Türk Edebiyatı Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat 
Kabaklı’nın da katıldığı sempozyum 
çevrimiçi olarak iki oturum şeklinde 
gerçekleştirildi. 

“Göğe Bakma 
Durağı” Galeri Yeni 

Yüzyıl’daydı...
Üniversitemiz İletişim 

Fakültesi Görsel İletişim 
Tasarımı Bölüm Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vargün’ün 
“Göğe Bakma Durağı” adlı kişisel 
sergisi Galeri Yeni Yüzyıl’da açıldı. 
21-24 Aralık 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen sergiye, hem İletişim 
Fakültesi hem de üniversitemizin 
diğer fakültelerinden 
akademisyenlere ek olarak çok 
sayıda öğrenci de ilgi gösterdi. 
“SANAT ESERININ 
ARKASINDAKI ANLAMA 
ODAKLANILMALI”
Bu sergiyle birlikte bir sanat 
olarak şiirin görsel imgeler ile 
harmanlanarak sunulabileceğini 

göstermek istediğini belirten 
serginin sanatçı ve küratörü 
Özlem Vargün, her bir şiirin 
içerdiği içsel anlamın aslında 
görsel evrende de inşa 
edilebileceğini vurguladı. Vargün, 
anlamın görselleştirilmesiyle 
birlikte sanatseverlerin, sanat 
eserinin içerdiği daha derin 
anlamlara odaklanmalarının 
da nispeten kolay olacağını 
belirtti. Günümüzde özellikle 
dijital fotoğraf teknolojisinin 
sanatçılara yeni üretim olanakları 
sağladığına değinen Özlem 
Vargün, Göğe Bakma Durağı’nda 
sanatseverlerin  beğenisine sunduğu 
illüstrasyonlarda da bu teknolojiden 
yararlandığını dile getirdi.

Üniversitemizde bulunan 
fakültelere bağlı 27 bölüm 
ve meslek yüksekokullarına  

bağlı 25 program için öğrenci tem-
silciliği seçim süreci tamamlandı. 
Seçim için hazırlık çalışmaları 25 
Ekim-5 Kasım 2021 tarihleri arasın-
da yapıldı ve seçimler 8-19 Kasım 
2021 tarihleri arasında gerçekleşti. 
Seçimler sonunda, Diş Hekimliği 
Fakültesi temsilcisi olarak seçilen 
Eray İlhan Akbulut, Öğrenci Kon-
seyi Başkanı oldu. 



GAZETE YENİ YÜZYIL I HABER6  KASIM/ARALIK 2021

Mezunlarımızla bağımızı koparmıyoruz…

Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 

olarak yaptığımız 
bu projede mezun 
öğrencilerimizle bağımızı 
güçlendirip, mevcut 
öğrencilerimize yol 

gösterici olması amacı ile her hafta 
farklı bölümlerden mezun öğrencilerimizin kariyer 
yolu ve öğrencilik hayatı ile ilgili röportajlar 
yapıyoruz. Şimdiye kadar Sahne Sanatları, Tıbbi 
Dokümantasyon ve Sekreterlik, Radyo Televizyon 

ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik ve Turizm ve Otel İşletmeciliği 
bölümlerinden mezunlarımız ile röportajlarımızı 
gerçekleştirdik.  Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
bölümü 2019 mezun öğrencimiz Gökay Sarıyar, 
Samsung şirketinde lojistik uzmanı olarak çalışıyor. 
Üniversite hayatını ‘aşırı sosyal bir öğrenci’ olarak 
geçirdiğini söyleyen Sarıyar, iş hayatındaki en 
büyük başarı etkeninin ‘öğretmenleri’ olduğunu 
söyledi. Mimarlık bölümünden mezun olan 
öğrencimiz Miray Tamir de, yine 2019 yılından bu 
yana iş hayatında olduğunu belirterek, kurucusu 
olduğu Tamka Yapı Mimarlık şirketindeki kariyer 

aşamalarını bizimle paylaştı. Mezunumuz, 
‘Yeniliklere ve öğrenmeye her zaman açık olmak 
gerekiyor’ diyerek, mimarlık mezunu olacak 
öğrencilerimize tavsiyelerde bulundu. Bir diğer 
röportajımız Görsel İletişim Tasarımı mezunumuz 
Duygu Özdemir ile oldu. Kariyerini üniversitemizde 
devam ettiren ve altı aydır ‘SKS’ birimimizde çalışan 
Özdemir, dönüm noktasının tasarım kulübüne 
katılmak ve kulüp başkanlığı yapmak olduğunu 
dile getirdi. Duygu Özdemir, “Kulüpte çalışmak şu 
an çalıştığım birimin ve birçok dokunuş yaptığım 
işlerin kapısını aralamış oldu” diyerek,  kulüpte 
çalışmanın önemini vurguladı.

Öğrencilere yönelik 
olarak, üniversite 
eğitiminde kalite 

kültürünü yaygınlaştırmak 
amacıyla KALGÜK 
(Kalite Güvence Kurulu) 
tarafından bir günlük bir 
çalıştay yapıldı. 
23 Aralık 2021 tarihinde 
düzenlenen çalıştaya, 
kulüp başkanları, fakülte ve 
bölüm temsilcileri ile 
Öğrenci Konseyi üyeleri 
katıldı. Açılış konuşmasını 
KALGÜK Koordinatörü 
Prof. Dr. Aysel Aziz’in 
yaptığı çalıştayda, 
Koordinatör Yardımcısı ve 
aynı zamanda Genel Sekreter 
Yardımcısı olan Yıldız Atılgan 
Uzun da öğrencilere bilgi 
sundu. 
Seminerler 2022 yılı 
içinde belirli aralıklarla t
üm öğrencilere yönelik 
olarak gerçekleştirilecek.

KALGÜK’ten Öğrenci Çalıştayı… 
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Üniversitemiz Sağlık 
Yönetimi Bölümü, 18 Aralık 
Sağlık Yöneticileri Günü 

kapsamında “Sağlık Yönetimi Paneli 
ve Kalem Töreni” başlıklı bir panel 
düzenledi.
Panelde, mezun olduktan sonra 
iş bulma süreçleri ve Covid 
19 pandemi sürecinde sağlık 
yönetiminin önemine ilişkin 
deneyimler paylaşıldı. Etkinliğin 
sonunda, mezunlarımıza kalemleri, 
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Resul İzmirli ve Prof. 
Dr. Ömer Rona Turanlı tarafından 
takdim edildi.

                                    

Üniversitemiz takımları galibiyetlere hazır…
Üniversitemiz futbol, basket-

bol ve voleybol takımlarının 
seçmeleri tamamlandı. Tür-

kiye Üniversite Sporları Federasyonu 
İstanbul 1. Ligi’nde Üniversitemizi 
temsil eden futbol, basketbol ve voley-
bol takımı öğrencilerimiz, 13 Aralık 
Pazartesi Günü karşılaşmalara başladı. 
Aralık ayında oynanan karşılaşmalarda 
takımlarımızın aldığı skorlar şöyle:
13.12.2021 Futbol: Üsküdar Üniversi-
tesi - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
MS: 10-0 (mağlubiyet)

13.12.2021 Erkek Futsal: Al-
tınbaş Üniversitesi – İstanbul 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
MS: 3-3 (Penaltılarla maçı Üniversi-
temiz kazanmıştır.)  (galibiyet)

13.12.2021 Erkek Basketbol: 
Acıbadem Üniversitesi – İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi
MS: 96-37 (mağlubiyet)
14.12.2021 Kadın Voleybol: Doğuş 
Üniversitesi – İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi
MS: 3-0 (mağlubiyet)
20.12.2021 Futbol: Özyeğin Üniversi-
tesi – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
MS: 1-0 (mağlubiyet)
21.12.2021 Erkek Futsal: İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi – İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi MS: 4-5 (galibiyet)
22.12.2021 Basketbol : İstanbul 
Kültür Üniversitesi – İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi
MS: 81-49 (mağlubiyet)
22.12.2021 Kadın Voleybol: İstanbul 
Gedik Üniversitesi – İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi
MS: 0-3 (galibiyet)

 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Futbol Takımı yönetici ve oyuncuları

Basketbol Takımı antrenör ve oyuncuları 

İYYÜ Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve antrenörü

Futbol Takımının teknik direktörü ve oyuncuları  

Basketbol Takımı antrenör ve oyuncuları

Sağlık Yönetimi Paneli ve “Kalem Töreni”
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“Toplumsal Ruh 
Sağlığı için Sosyal 

Zorunluluk” 
Sempozyumu

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile 
Psikoloji Kulübü tarafından “Sosyal Sorumluluğa Yeniden 

Bakış 2021: 
Toplumsal Ruh 
Sağlığı için Sosyal 
Zorunluluk” başlıklı 
bir sempozyum 
düzenlendi. 
Çevrimiçi olarak 
gerçekleşen 
sempozyumun 
açılış ve protokol 
konuşmasını 
Rektör Prof. Dr. 
Yaşar Hacısalihoğlu 
ve Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Günseli İşçi 
yaptı.  Sempozyum 
kapsamında, “Bir 
Kereden Bir Şey 
Olur”, “Aile İçi 
Şiddete Uğrayan 
mı, Uğratan mı?”, 
“Kadın Olmanın 
Dayanılmaz 
Ağırlığı”, “Farklılık 
Kimde?”, “Yoldan Çık İzini Bırak”, “Çocuk İstismarı” ve “Salgın 
Kararsızlığı” başlıklarında konuşmalar gerçekleştirildi. 

TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı 
Burs Programı (STAR) 2021 Yılı 

sonuçları belli oldu.
Lisans öğrencilerinin AR-GE 
kültürü kazanmaları, araştırma 
ekosistemine ilk adımı atmaları 
ve araştırma yapmaya teşvik 

edilmeleri amacıyla düzenlenen 
TÜBİTAK’ın STAR programına 
başvuran Biyomedikal Mühendisliği 
Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Hüdanur 
Öndü, programdan kabul alarak 
desteklenen 1.543 öğrenci arasında 
yerini aldı. 

Öğrencimiz Hüdanur 
Öndü TÜBİTAK STAR 

Bursu’na hak kazandı 

Sosyal Sorumluluğa Yeniden Bakış 2021

-Hüdanur Öndü (sağdan ikinci), arkadaşları ve Rektör Prof. Dr. 
Hacısalihoğlu ilebirlikte
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İş hayatına girerken takım 
çalışması, zaman yönetimi, plan-
lama organizasyon, problem 

çözme gibi belirli temel yetkinlikleri 
kazanmanın büyük önemi var. 
Bir iş görüşmesi sırasında öğrenci 
özgeçmişinde bu yetkinliklere sa-
hip olduğunu belirtse de, karşısında 
mülakatı yapan insan kaynakları mut-
laka bu yetkinlikleri nasıl kazandığını 
sorgulayacak, örnekler isteyecektir. 
Öğrencilik hayatında STK’larda çeşitli 
gönüllü aktivitelerde bulunmak ve 
çalışmak bu yetkinlikleri kazanmakta 
çok önemli rol oynuyor.
İşte Kariyer Geliştirme Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Sivil Toplum 
Kuruluşlarını öğrencilerimize 
tanıtmak ve bu  kuruluşlarda çalışma 
imkanlarını duyurmak amacıyla ‘Sivil 
Toplum Kuruluşlarını Tanıyoruz’ adlı 
proje oluşturdu. Projede ilk konuk, 
23 Kasım 2021 tarihinde ‘Turmepa’ 
oldu. Gönüllü ve Gönüllü Projeleri 
Yöneticisi Hakan Kahraman, ülkemiz 
kıyı ve denizlerinin korunmasını, 
temizliğini ulusal bir öncelik haline 
getirerek ve gelecek nesillere temiz 
denizlerin kucakladığı yaşanabilir 
bir Türkiye bırakmak amacıyla 
yürüttükleri faaliyetlerden bahsetti. 
Deniz elçisi olmak isteyen gönüllü 
öğrenciler, Kariyer Geliştirme 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
aracılığıyla Turmepa ile ilişki 
kurabilirler. Projenin ikinci konuğu da 
7 Aralık 2021 tarihinde UNICEF’ten  
Bireysel Kaynak Geliştirme Müdürü 
Ömer Yalçın oldu. Yalçın, çocuklar 
için uluslararası arenada ve ülkemizde 
yürüttükleri faaliyetlerini ve 
öğrencilerimizin UNICEF’te nasıl 
kariyer yolu çizebileceklerini aktardı. 
Etkinliğe katılan bir öğrencimiz şu 
anda UNICEF’te çalışıyor.
Projenin üçüncü konuğu ise 23 

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden yeni proje 

‘Sivil Toplum Kuruluşlarını Tanıyoruz’

Aralık 2021 tarihinde Yeşilay’dan 
Gençlik Hizmetleri Bölümü Kıdemli 
Uzmanı M. İsmail Memiş oldu. 
Memiş, Yeşilay’ın faaliyet gösterdiği 
her kademede halk sağlığı bilinci 
oluşturmak üzere örgütlenmeyi nasıl 
sağladıkları ve toplumsal düzeyde 

katılımcı çalışmaları nasıl yürüttükleri 
konusunda bilgiler aktarıp, öğrencilerle 
bir söyleşi gerçekleştirdi. 
Öğrenciler için çok verimli olduğu 
düşünülen ‘Sivil Toplum Kuruluşlarını 
Tanıyoruz’ adlı projenin bahar 
döneminde de Kızılay, AKUT ve 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın 
katılımları ile devam etmesi 
planlanıyor. Etkinliklerle ilgili güncel 
bilgiler “yyukariyer” Instagram 
sayfasından veya www.yetenekkapisi.
org üyesi olarak etkinlikler 
bölümünden takip edilebilir. 

Spor Gazetecisi Nihat 
Erence’yi konuk ettik
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü, 13 

Aralık 2021 tarihinde “Spor Medyası ve Sorunları” başlıklı söyleşide 
gazeteci-yazar Nihat Erence’yi konuk etti. Çevrimiçi olarak düzenlenen 
etkinlikte, spor medyasının ve spor gazetecilerinin sorunlarından yola 
çıkarak spor medyasında kariyer yapmak isteyen öğrencileri bilgilendiren 
Erence, kendisine yöneltilen sorulara da içtenlikle yanıt verdi. Nihat 
Erence, spor gazeteciliğinin çok büyük dikkat ve titizlik gerektirdiğini 
de vurgulayarak, Türkiye’de özellikle futbol alanında ince hassasiyetlerin 
bulunduğuna değindi.  
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Türkiye’de Girişimcilik 
Ekosistemi Konferansı

Üniversitemize 
Kazakistan’dan ziyaret…

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü tarafından “Türkiye’de Girişimcilik 

Ekosistemi” başlıklı konferans 2 Kasım Salı günü saat 
16.00’da Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirildi. 
Girişimcilik dersi kapsamında düzenlenen konferansa, 
WePlay Ventures’ın Yatırım Direktörü Burak Yılmaz 
ve Tarvenn Ventures’ın Yatırım ve Portföy Direktörü 
Büşra Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Yoğun katılımın 
gerçekleştiği etkinlikte, öğrenciler konuşmacılara çeşitli 
sorular yöneltti. 

Türkiye’deki eğitim ve öğretim sistemini tanımak, 
araştırma ve incelemeler yapmak amacıyla Kazakistan’ın 
Aktöbe şehrinden Türkiye’ye gelen otuz eğitimci 
üniversitemizi ziyaret etti. Eğitimciler, İstanbul Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi 
Ofluoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşegül Topal 
Sarıkaya, Prof. Dr. Emir Tan ve Üniversitemizin çeşitli 
birimlerinden temsilciler ile görüşmeler yaparak, 
uluslararası öğrenci işbirlikleri ve ülkeler arası ilişkilerin 
geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundular.

İletişim Fakültesi yeni 
yılı yüzyüze kutladı

“Mindfulness” Webinarı

Bilinçli farkındalık

Üniversitemiz İletişim Fakültesi öğretim 
elemanlarıyla yeni yıl kutlaması 

gerçekleştirdi. 27 Aralık 2021 tarihinde, 
koronavirüs önlemleriyle gerçekleşen 
kutlamada, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Aysel Aziz bir konuşma yaptı. Aziz, yeni yılın 
herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini 
diledi.  Gazete Yeni Yüzyıl ekibinin de yer aldığı 
kutlama, salgının başlangıcından bu yana yüz 
yüze yapılan ilk yeni yıl kutlaması oldu. 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü, 26 Kasım 2021 

Tarihinde Microsoft Teams üzerinden “Bilinçli 
Farkındalık Temelli Bilişsel Davranışsal Terapi 
“Mindfulness” konulu 
bir webinar düzenledi. 
Moderatörlüğünü 
Öğr. Gör. Merve 
Bat Tonkuş’un 
gerçekleştirdiği, 
Beykent Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Yüksek 
Okulu Hemşirelik 
Bölümü’nden Öğr. 
Gör. Behice Belkıs 
Çalışkan’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı 
webinar, akademisyen 
ve öğrencilerle birlikte 160 kişi tarafından 
izlendi. Webinar’da katılımcıların, “Bilinçli 
Farkındalık” kavramı ve uygulamaları ile ilgili 
bilgilendirilmeleri amaçlandı. 

Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel 
Davranışsal Terapi hakkında detaylı bilgiler 

paylaşan Öğr. Gör. Behice Belkıs Çalışkan, 
bilinçli farkındalığın konusunu detaylı bir 
şekilde ele alarak, yapılan uygulamaların 
ve deneyimlerin sonuçlarına değindi. 

Çalışkan, Mindfulness uygulamalarının 
faydalarından, yapılan çalışmalardan ve 
şimdiki an’ın öneminden bahsederek, bilinçli 
farkındalık sayesinde şimdiki an’da kalarak 

kişilerin kendilerini 
keşfedebileceklerini 
ve bu sayede 
özgürleşebileceklerini 
vurguladı. Ayrıca, 
“özşefkat” kavramına 
da değinerek; kişilerin 
kendilerine göstereceği 
şefkatli yaklaşım 
ile Mindfulness 
uygulamalarının birleşerek 
sahip olunan stresi, 
kaygıyı, öfkeyi azaltacağını 
iletti ve zor durumlarla 

karşılaşıldığında baş etme mekanizmalarını 
harekete geçireceğini ifade etti.  Teorik bilgilerin 
ardından, webinar’ın sonuna doğru katılımcılara 
Dağ Meditasyon Uygulaması yaptıran Çalışkan, 
katılımcıların an’da kalabilmelerine ve o 
sırada zihinlerine gelen diğer düşüncelerin 
şefkatle zihinlerinden uzaklaşmasına katkıda 
bulundu. Webinar’ın bitiminde de katılımcıların 
meditasyon sırasındaki olumlu geri bildirimleri 
alındı.
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Mehmet Cem Lüleci / Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 

-Öncelikle sizi tanımak isteriz. Hüsniye Doğruman 
kimdir?
-Eğitimci anne-babanın çocuğu olduğum için nered-
eyse hayatımın tamamı okulda geçti diyebilirim. Size 
garip gelebilir ama okul tatil olunca üzülüp ağlayan 
bir öğrenci oldum hep. Okul beni daima mutlu 
etmiştir. Bildiğiniz gibi halen okuldayım. 2015 
yılından beri İYYÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Em-
briyoloji Anabilim Dalı’nda Profesör öğretim üyesi 
olarak çalışmaktayım. Erken çocukluk dönemimden 
beri İstanbul’da yaşadığım için son derece program-
lıyım ve zaman yönetimi konusunda çok dikkatliy-
im. Oldukça sakin ve kararlı bir karaktere sahibim. 
Kendi sınırlarımı keşfetmek en büyük merakım. 
Doğaya karşı aşırı bir sevgim, saygım ve duyarlılığım 
var. Kendimi daima doğanın bir parçası olarak 
kabul ederim ve asla merkeze yerleştirmem. Öğren-
cilerimle diyalog kurmayı ve onları dinlemeyi ders 
anlatmak kadar önemserim. Evliyim ve iki yetişkin 
çocuğum var. 
-Yoğun ve saygıyı hak eden sektörlerde çalışmalar 
gerçekleştiriyorsunuz. Spora olan yöneliminiz nasıl 
başladı? Bu yöneliminiz iş hayatınıza etki ediyor 
mu?
-İşim benim için çok çok önemli, bunu yadsıyamam, 
ama hayat sadece işten ibaret değil. Çocukluğum ve 
gençliğim İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki Beykoz 
Paşabahçe’de geçti. Deniz ve yüzmek bu anlamda 
benim için çok önemli ve bir yaşam biçimi. Spor 
hayatımda birçok spor dalına amatörce giriş çıkışlar 
yaptım ve halen uzun doğa yürüyüşleri yapıyorum 
ancak hiçbirini yüzme kadar içselleştiremedim. 
Bir İstanbul çocuğu olduğum için zaman ayarlama 
ve program konusunda çok deneyimliyim. Yüzme 
adına yaptığım hiçbir antrenman işime engel olmadı. 
-Yüzme dışında emek sarf ettiğiniz başka faali-
yetleriniz mevcut mu?
- Şu an sürdüremiyorum ama TEGV’nin 
gönüllüsüyüm.. 1998-2015 yılları arasında İs-
tanbul’da imkânları kısıtlı bazı ilköğretim ve lise 
öğrencilerine/öğretmenlerine Fen Bilimleri alanın-
da projeler üretmeleri ve yarışmalara katılmaları 
konusunda yardımcı oldum. Hiçbir karşılık bekle-
meden yaptığım bu aktivite beni yüzme yarışı kazan-
mış gibi mutlu etti daima.
-“Bunu da başarırsam hedeflerimi gerçekleştirmiş 
olurum” dediğiniz bir arzunuz var mı?
-Hedef benim için asla tek olmadı. Daima ulaştık-
tan sonra çıtanın yükseldiği olgu şeklinde evrildi. 
İnsanın sınırlarının çok geniş olduğuna inanıyorum. 
Amacımıza ulaştıktan sonra hemen bir diğerini 
düşünmemizin sebebi de bu bence. 
-Aquamasters yarışmalarında derece sağladınız. 
Yarışmadan ve süreçten bahsedebilir misiniz?
-Aslında Aquamasters yüzme yarışlarına uzun 
süredir katılıyorum. Benim gibi master yüzücülerin 
öncelikli hedefi daima “Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı”dır. Yabancı ve yerli yaklaşık 3 bin 
yüzücünün yarıştığı olağanüstü güzel, heyecanlı bir 
yarış. Ben iki kez bu maratona katıldım ve Boğaz’ın 
Kanlıca kıyısından -yani Asya’dan- suya atlayıp, 
Kuruçeşme’ye -yani Avrupa’ya- yüzerek geçtim (6,5 

Prof. Dr. Hüsniye Doğruman

km). Müthiş bir keyifle, yarıştan hemen sonra bir 
sonraki yarışa hazırlanma sürecine başladım. Ben 
bu yıl başarılı bir yüzme sezonu geçirdim. Çok 
sıkı antrenman yaptım. Olimpik ve yarı olimpik 
yüzme havuzlarında haftada beş gün, günde 
iki kilometrenin altına inmeyen hazırlık süreci 
geçirdim. Dayanıklılık, hız ve teknik çalışmalarını 
hiç bırakmadım ve buna imkân buldukça deniz 
antrenmanları ekledim. Deniz antrenmanı eklemeniz 
çok önemli, zira denizdeki akıntı, dalga, rüzgâr 
gibi etkenlerle tanışmanız gerekir. Açık su maalesef 
havuz suyuna benzemiyor.  Açık su yüzme 
yarışlarında bu yıl beş madalya kazandım ve Boğaz 
maratonunda kendi kategorimde 4. oldum. Bu 
konuda en büyük desteği yüzücü olan eşimden ve 
antrenman arkadaşlarımdan aldım.
-Kendinizi gözlemlediğinizde bu faaliyetinizi 
noktalamayı düşündüğünüz bir zaman dilimi var 
mı?
-Asla bırakmayı düşünmüyorum. Sağlıklı 
olduğum sürece, yüzme sporu beni terk etmedikçe 
bırakmayı düşünmüyorum. Hatta bu yıl açık su 
yarışlarında üç kilometre ve beş kilometre yarışlarını 
hedefliyorum.
-Yüzme ve diğer aktivitelerle uğraşanlara tavsiyel-
eriniz nelerdir?
-Diğer spor dalları için geçerli midir bilemem ama 
yüzme asla ara verilmeden düzenli antrenmana ge-
reksinimi olan bir branş. Ara verdiğinizde geriliyor. 
Pandemi sürecinde havuzlar kapalı olduğu için çok 
zorlandım. Düzenli çalışma çok çok önemli. Ayrıca, 
yaptığınız sporu sevmeniz ve ortamına uyum sağla-
manız gerekir. Örneğin ben, ister havuz ister deniz 
olsun içine girdiğimde suyu bir yumuşak yatak gibi 
düşünür ve üzerine uzanırım. Suyla asla savaşmam 

ve bir balık gibi içinde kaymaya çalışırım. Enerjimi 
fazla tüketmeden sürtünmeyi azaltarak yüzmeye 
çalışırım. Antrenmanlarda yaptığım her hareketi 
düşünerek ve izleyerek yapmaya gayret ederim.
-Akademik ve sosyal hayatınız içerisinde yüzmey-
le ilgili bir çalışma gerçekleştirmeyi düşünüyor 
musunuz?
- Alanım Spor Fizyolojisi olmadığı için bilimsel 
alanda bir çalışma gerçekleştirmem olası değil.     
Ancak İYYÜ bünyesinde bir ”Master Yüzme Kulübü” 
kurulmasını isterim. Benimle birlikte yüzme 
yarışlarına giden, antrenman yapan akademisyen 
arkadaşlarım var. Gittikçe çoğalıyoruz. Çok zor 
değil; okulumuz olimpik bir havuzda bize bir kulvar 
kiralayacak ve biz yüzeceğiz. Başka üniversitelerden 
takım halinde geliyorlar yarışlara ve ben bu duruma 
üzülüyorum. Yüzme pahalı bir spor ne yazık ki. 
Ekipman dışında yarışlara kayıt, yol ve konaklama 
ciddi masraf. Yüzücü öğrencilerimiz var. Bir şekilde 
değerlendirmek gerek diye düşünüyorum.  

Bizden
Bir

Portre

“Suyla asla savaşmam ve bir balık gibi içinde kaymaya çalışırım”
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“Ansızın Çıkıp 
Gelsen” “Erken Çocuklukta Yaratıcı 

Kavram Oyuncakları Sergisi”

Öğrencimiz İpek Aydoğdu’nun 
ilk kişisel sergisi 

Grafik Tasarımı 
Bölümü’nden 

“4 Dakikada Sanat” 
sergisi… 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Taşkın’ın ilk 
single çalışması 

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Deniz 
Taşkın’ın “Ansızın Çıkıp Gelsen” adlı 

ilk single çalışması çıktı. Söz ve müziği Dr. Öğr. 
Üyesi Deniz Taşkın’a ait olan, düzenlemesini ise 
Önder Helvacıoğlu’nun yaptığı “Ansızın Çıkıp 
Gelsen” adlı şarkı, tüm dijital platformlarda ve 
Ütopya Müzik Yapım Youtube kanalında yayın-
landı. Şarkıyı dinlemek için: https://www.you-
tube.com/watch?v=79nz8scJIVU

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 
çalışmalarından oluşan “4 Dakikada 

Sanat” isimli çevrimiçi karma sergi, Öğr. Gör. 
Fatemeh Saba Jafari’nin küratörlüğünde ve Arş. 
Gör. Ülkü Sönmez’in uygulama sürecindeki 
desteğiyle yayınlandı.
Sergiye https://youtu.be/Thr2mA1Cz4Y adresinden 
erişebilirsiniz. 

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Ön Lisans 
Programı II. Sınıf öğrencilerinin hazır-

ladığı “Erken Çocuklukta Yaratıcı Kavram Oyun-
cakları Sergisi” İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
fuayesinde açıldı.
Açılışa Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi 
Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşegül Topal 
Sarıkaya ve Prof. Dr. Emir Tan ile akademisyenler 
ve öğrenciler katıldı. Çocuk Gelişiminde Sanat ve 
Yaratıcılık Dersi kapsamında Öğr. Gör. Y. Zehra 
Salıkutluk Yıldız’ın koordinatörlüğünde hazırlanan 
projede, öğrenciler 0-6 yaş çocuklarda duyu 

bütünleme, eşleştirme, program kodlama, zekâ 
oyunları, algı kavramı, drama ve oyunculuk 
konularındaki çalışmalarını sergilediler.

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi İpek 

Aydoğdu ilk 
kişisel sergisini 
29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı’nda 
açtı. 
Aydoğdu’nun 
Cumhuriyet 
temalı resim 
sergisi Bursa 
Irgandı Sanat 
Merkezi’nde 
gerçekleşti. 
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Base 2021 
Sergisi’ne 
katıldık

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
paydaşlığı ve Tophane-i Amire Kültür 

ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde, Grundig, 
Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) ve 
TEB Özel Bankacılık eşsponsorluğunda bu yıl 
beşincisi gerçekleşen BASE, 29 Eylül-3 Ekim 
tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu. 
Türkiye’nin ortak Güzel Sanatlar Fakülteleri 
yeni mezunlar sergisi olan ve Türkiye genelinde 
tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin resim, 
heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel 
iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik, 
tekstil, animasyon bölümlerinden yeni mezun 
genç sanatçı adaylarının çalışmalarını aynı çatı 
altında bir araya getirmeyi amaçlayan sergide, 
üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Tasarımı Bölümü öğrencilerinden Şevval Bors 
ve Gökhan Ertüzün de eserleriyle yer aldı. 
Sanal olarak gezilebilen sergiye https://www.
youtube.com/watch?v=Lu0-EELtgbo adresinden 
ulaşabilirsiniz. Sergi web sitesi ise: www.base.ist

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Ümran Özbalcı Aria, Trakya 

Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültelerinin düzenlediği iki ayrı 
etkinliğe katıldı. 
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
tarafından 29 Ekim-20 Kasım 2021 tarihleri 
arasında düzenlenen “Cumhuriyetin 98 Yılı, 
98 Eser - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Uluslararası Karma Sanal Sergisi”ne 50x70 
cm ölçülerinde ‘Atamızın İzinde’ isimli 

digital art eseriyle katılan Özbalcı Aria, Kocaeli 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 
16-20 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen 
“I. Uluslararası Sanat Sempozyumu Sanal 
Sergisi”nde de ‘Pink Face’ isimli çalışmasıyla 
yer aldı. Cumhuriyetin 98 Yılı, 98 Eser - 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası 
Karma Sanal Sergisi https://www.youtube.
com/watch?v=ugFlu4QDSig adresinden, I. 
Uluslararası Sanat Sempozyumu Sanal Sergisi ise 
https://kougsf-etkinlik.myportfolio.com/anasayfa 
adresinden ziyaret edilebilir.

Dr. Öğr. Üyesi Ümran Özbalcı 
Aria iki sergiye katıldı 
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“Sinema-TV 
Sektöründe Görüntü 

Yönetmenliği”
İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyo, Televizyon ve Sinema 

Bölümü tarafından düzenlenen 
“Sinema-TV Sektöründe Görüntü 
Yönetmenliği” başlıklı söyleşi 
2 Aralık 2021 Perşembe günü 
Microsoft Teams üzerinden 
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Dizi film, sinema ve reklam 
sektörlerinde görüntü 
yönetmenliğinin yanı sıra 
görüntü ekibinin işleyiş ve 
çalışma pratikleri üzerine 
gerçekleştirilen söyleşiye; 
Karakomik Filmler, Silsile, 
Dört Köşeli Üçgen gibi sinema 
filmlerinin yanı sıra Atiye, Alef 
ve son dönemde yayınlanarak 
oldukça beğenilen “Kulüp” gibi 
platform dizilerinin görüntü 
yönetmenliğini üstlenen Ahmet 
Sesigürgil konuk oldu. 

Bölük, Cebimdeki Yabancı, 
Karakomik Filmler sinema 
filmlerinin yanı sıra Atiye, Kulüp, 
10 Bin Adım gibi dizi filmlerde 
2. Kamera Asistanı olarak görev 
alan Emir Can Göksu ise bölüm 
öğrencilerinin sektöre ve kamera 
asistanlarının mesleki sorunlarına 
dair merak ettiği soruları 
yanıtladı. 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Aysel Aziz, Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Dursun Gökdağ, 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serra 
İnci Çelebi ve Görsel İletişim 
Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. 
Öğr. Üyesi Özlem Vargün’ün 
yanı sıra Üniversitemizin farklı 
fakültelerinden birçok öğrenci 
de söyleşiye katılarak alana dair 
bilgiler edindi. 

“Dijital Sohbetler” 
Hız Kesmiyor

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı 
tarafından düzenlenen “Dijital Sohbetler” serisi yoluna hız kesmeden 

devam ediyor. Kasım ve Aralık aylarında “Dijital Sohbetler” kapsamında beş 
söyleşi düzenlendi. 

9 ve 23 Aralık tarihlerinde 
gerçekleşen Dijital Sohbetler 13 ve 
14’te ise Ninova Films Distribution 

Kurucusu Uğur Şahin ile Sanat 
Yönetmeni Metin Göksuna konuk 

edildi. Şahin, yeni dönemde festival 
ve film dağıtım stratejileri üzerine 

katılımcıları bilgilendirdi.

Dijital Sohbetler 14’te  
Ninova Films Distribution Sanat 
Yönetmeni Metin Göksuna konuk 
edildi. Göksuna bilgi ve tecrübesiyle 
sanat yönetmenliği hakkında 
yöneltilen soruları yanıtladı. 

“Fotoğraf Santçısı Uğur Erden ile 
Söyleşi” başlıklı “Dijital Sohbetler 
10” söyleşisi 4 Kasım 2021 tarihinde 
gerçekleşti. Uğur Erden, ilgi 
çeken söyleşide, bir meslek olarak 
fotoğrafçılıktan bahsetti ve bu 
alanda ilerlemek isteyen öğrencilerin 
sorularını yanıtladı.

Serinin 12. Söyleşisi ise 26 Kasım 
tarihinde gerçekleşti. Kıdemli Eğitmen 
ve Yazar Ümit Ünker’in katılımıyla 
gerçekleşen “Ümit Ünker ile İletişim 
Yönetimi, Hibrit İletişim ve Hikâye 
Tasarımı” başlıklı söyleşi, üniversitemiz 
öğrencilerinin yoğun katılımına sahne 
oldu. Oldukça güncel konular olan hibrit 
iletişim ve hikâye tasarımı hakkında 
katılımcıları bilgilendiren Ünker, bu 
alanlarla ilgili merak edilen soruları da 
yanıtladı. 

17 Kasım’da gerçekleşen Dijital 
Sohbetler 11’de ise yönetmen Reis 

Çelik ağırlandı. “Usta Yönetmen 
Reis Çelik ile Sinema ve Sanat 

Söyleşisi” başlığını taşıyan söyleşide, 
Reis Çelik, sinema ve sanat 

hakkındaki görüşlerini üniversitemiz 
öğrencileriyle paylaştı. 



Dünya Engelliler Günü 
kapsamında, Barikat Film 
Atölyesi, ÜNSPED Spor ve 

Kültür Kulübü ve üniversitemiz 
bünyesinde bulunan Engelliler 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(YUVAM) işbirliği ile Uluslararası 
Barikat Online Film Festivali, 
Engelli Hakları ve Üniversitelerdeki 
Erişim Sorunu Paneli, Hayata Pedal 
Çeviriyoruz ve Görme Engelli 
Futsal Maçı başlıklı bir dizi etkinlik 
gerçekleştirildi.
3 Aralık Cuma günü ÜNSPED Spor 
ve Kültür Kompleksi Kapalı Spor 
Salonu’nda Görme Engelli Milli 
Takımı oyuncularının da aralarında 
bulunduğu ekipler, salon futbolu 
(FUTSAL) müsabakası gerçekleştirdi. 
Kendine özgü kurallarla oynanan 
maçta, görme engelli bireylerin 
mücadelesi taraftarlardan büyük 
ilgi gördü. İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi ve ÜNSPED Spor ve 
Kültür Kompleksi’nin ev sahipliğinde, 
birçok paydaşın işbirliğiyle 
gerçekleşen etkinlikle, engellilere 
yönelik farkındalığa dikkat çekildi.

ENGELLILER IÇIN PANEL…
Microsoft Teams uygulaması 
üzerinden 4 Aralık günü Barikat Sanat 
Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin 
Nacar’ın moderatörlüğünde “Engelli 
Hakları ve Üniversitelerdeki Erişim 
Sorunu” başlıklı panel gerçekleştirildi. 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
ve Engelliler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (YUVAM) Müdür Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur Sadedil ile 
öğrencilerimizden Ahmet Özay ve 
Nurcan Alcan’ın konuşmacı olarak 
katıldığı panelde, üniversitelerde 
engelli birimlerinin tanıtımı, 
engelliliğin önlenmesi ve engelli 
öğrenci deneyimleri gibi konulara yer 
verildi.‘Hayata Pedal Çeviriyoruz’
5 Aralık günü ise profesyonel 
bisikletçiler ile görme engelliler 
‘Hayata Pedal Çeviriyoruz’ sloganıyla 
bisiklet bindi. Şişli Cevahir AVM 
önünde toplanan katılımcılar, Taksim, 
Unkapanı, Eminönü, Yenikapı, 
Zeytinburnu rotasını takip ederek, 
ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi’ne 
ulaştı. Katılımcılar, güzergâh boyunca 
halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
2-3-4-5 Aralık tarihleri boyunca da 
12. Uluslararası Barikat Film Festivali 
“Bir düş kuruyoruz barikatsız bir 
dünya için” sloganıyla online olarak 
gerçekleştirildi. Dört gün boyunca 
Microsoft Teams uygulaması üzerinden 
yayınlanan toplam 7 farklı film, sesli 
betimlemeli olarak izleyicilerle buluştu

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri…

Engelliler Uygulama 
ve Araştırma Merkezi 

(YUVAM) Müdür 
Yardımcısı Dr. Öğr. 

Üyesi Sevgi Nur Sadedil, 
etkinliklerin, engellilerin 

sorunlarına dikkat çekmek 
ve farkındalık oluşturmak 

için gerçekleştirildiğini 
vurguladı.
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Kariyer Geliştirme Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, İŞKUR ile işbirliği 

içinde 29 Kasım ve 21 Aralık tarihlerinde 
öğrencilere, iş arama sürecini daha 
başarılı nasıl yönetecekleri, CV hazırlama 
teknikleri, telefonla görüşme ve mülakat 
teknikleri ve beden dili başlıklarını içeren 
“Kişisel Gelişim ve İş Hayatında Başarı” 
adlı eğitim verdi. 
Eğitimler interaktif ve oyunlaştırmaya 
dayalı bir tarzda gerçekleşirken, 
öğrenciler, rol oyunları ve yetkinlik 
bazlı mülakat simülasyonları ile mülakat 
esnasında verdikleri cevapları, tutum 
ve davranışları değerlendirerek, gerçek 
yaşamda karşılaşacakları hazırlıksız 
durumlar için deneyim kazandılar. 
Öğrenciler için çok verimli geçen bu 
eğitimin bahar döneminde de belli 
aralıklarla devam etmesi planlanıyor. Bu 
eğitime katılmak isteyen öğrencilerin 
öncelikle www.yetenekkapisi.org adresine 
üye olarak özgeçmişlerini yüklemeleri, 
akabinde Kariyer Merkezi’nden özgeçmiş 
danışmanlığı randevusu almaları 
gerekiyor.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü’nün çevrimiçi olarak düzenlediği 
“Bir Kariyer Olarak Diplomasi” konulu  
konferansa Türkiye’nin Brüksel 
Büyükelçisi Hasan Ulusoy konuk olarak 
katıldı.

“HER BILGI GELECEKTE SIZE 
FAYDA GETIRECEKTIR”
Büyükelçi Ulusoy, bir meslek olarak 
diplomasiyi ele alarak öğrencilere şu 
tavsiyelerde bulundu:  “Bu meslekte 30 
yılımı tamamladım. Her ânında bir şeyler 
öğrendiğiniz ancak fedakârlık isteyen 
bir meslek. Akademik çalışmalarınızı 
hiçbir zaman bırakmayın; mesleğinizde 
sizlere farklı perspektifler katacaktır. 
Okuduğunuz kitaplardaki her satır 
gelecekte size çok fayda sağlayacaktır. 
Öğrendiğiniz her bilgi gelecekte size 

fayda getirecektir. Diplomasi olumlu 
perspektiften bakıldığında ülkelerin 
birbirlerini anlamak için kullandıkları bir 
yoldur. İşin özünde diplomasinin amacı 
ülkeler arası ilişkileri düzenlemektir.”
“Öğrenciler şimdiden kariyer hedeflerini 
belirlemeli ve doğru karar vermelidirler”
Bir diplomatta olması gereken özelliklere 
değinen Brüksel Büyükelçisi Ulusoy, 
“En önemlisi devlete, vatana, millete 
bağlılıktır. Sonrasında kararlılık, sabır, 
her türlü koşulda yaşama kabiliyeti, iyi 
birikimdir. Hiçbir meslek kolay değildir. 
Öğrenmeden, deneyim sahibi olmadan 
büyükelçi olmakta zorlanırsınız. Bu 
meslekte dünyanın her yerinde çalışıyor 
ve çeşitli zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bu 
nedenle siz öğrenciler şimdiden kariyer 
hedeflerinizi belirleyip doğru karar 
vermelisiniz. Kendinizden emin olmadan 
bu mesleğe girmeniz doğru olmaz” diye 
konuştu

İŞKUR’dan ‘Kişisel Gelişim ve İş Hayatında 
Başarı’ adlı sertifikalı eğitim

Brüksel Büyükelçisi 
Hasan Ulusoy’dan 
öğrencilere kariyer

 tavsiyeleri… 
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Beyaza bürünen Ani Antik Kenti 
masalsı güzelliğiyle yerli ve 

yabancı turistleri ağırlıyor
Ani Antik Kenti yaz kış ziyaretçilerin 
ilgisini çekiyor. Ani Antik Kenti, yerli 
ve yabancı turistlerin uğrak noktaları 
arasında yer alıyor. Kars Arpaçay’da 
bulunan, 884-1045 yıllarında 
Bagratlılar, 1045-1064 yıllarında 
Bizanslılar tarafından yönetilen 
Ani kenti, 1064’te Sultan Alparslan 
tarafından fethedilerek Büyük 
Selçuklu Devleti’ne atıldı. Kurulduğu 
günden bu yana birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan, her biri farklı güzellik 
ve tarihi değerdeki cami, kilise ve 
katedral gibi dini yapıların yanı sıra 
birçok kültürel hazineyi bünyesinde 

Metaverse*  ve çalışma hayatı...

Ani Antik kenti yaz kış ilgi odağı

Facebook’un yeni sanal gerçeklik 
şirketi Meta, çalışanlarına 
tümüyle uzaktan çalışabileceği 

bir ortam sağlamayı hedefliyor. 
Bunun özellikle Avrupa’daki birçok 
şirket üzerinde de baskı yaratacağı 
tahmin ediliyor.
Facebook’un yeni sanal gerçeklik 
şirketi Meta, çalışanlarına uzaktan 
çalışma sistemini uygulayacak.  
Şirket, önümüzdeki yıllarda 
sanal gerçeklik odaklı Metaverse 

oluşumuna destek olmak için işe 
alınan kişilerin Almanya, Fransa 
ve İspanya dahil Avrupa’nın sekiz 
ülkesinde evden çalışabileceklerini 
açıkladı.    
Uzaktan çalışma sistemine bel 
bağlayan şirketin hedeflerinden 
bir diğeri de bilişim sektörünün 
geleneksel kaleleri olan Birleşik 
Krallık ve İrlanda’dan katılımlarla 
yetenek havuzunu genişletmek.
Meta’nın işe alma stratejisinde sayıları 

giderek azalan deneyimli yeteneklere 
gözünü dikmesi, kendi hibrit ve 
uzaktan çalışma politikalarına hız 
vermesi açısından Avrupalı şirketler 
üzerinde de baskıyı artıracağı tahmin 
ediliyor. Anketler de çalışanların 
pandemi sonrasında esnek çalışma 
düzenini büyük ölçüde desteklediğini 
gösteriyor.

*Metaverse: Öte dünya.
Ntv.com’dan alınmıştır.

barındıran Ani, Kafkaslar’dan 
Anadolu’ya ilk giriş kapısı olma 
özelliğiyle ayrı önem arz ediyor. İslam 
mimarisi eserlerini de bünyesinde 
barındıran ve 2016’da UNESCO’nun 

Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen 
antik şehir, kar yağışı sonrası yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ntv.com’dan alınmıştır.


